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 NABESCHOUWING 
 
Breda heeft tijdens Tweede Wereldoorlog geleden onder de Duitse bezetting, maar de stad 
is slechts in beperkte mate getroffen door oorlogshandelingen. Vergeleken met wat zich in 
sommige andere Nederlandse en buitenlandse steden en streken aan oorlogsverschrik-
kingen heeft voorgedaan, kan de stad zich gelukkig prijzen aan grote oorlogscalamiteiten te 
zijn ontsnapt. Toch zag het er in de oorlog zelf echter enkele malen heel gevaarlijk uit voor 
de stad en haar bewoners. Bij de Duitse aanval op West-Europa in het voorjaar van 1940 
dachten de te hulp gekomen Fransen korte tijd, dat de omgeving van Breda frontgebied zou 
worden. De militair geschoolde Bredase burgemeester Van Slobbe had deze zorgwekkende 
verwachting ook al eerder tot de zijne gemaakt. Hij had zich als een van de weinige 
burgemeesters reeds voor het daadwerkelijk uitbreken van de vijandelijkheden verdiept in de 
‘Aanwijzingen’ die de regering verspreid had ter voorbereiding op een mogelijke oorlog en 
bezetting en had hij zichzelf en de stad enigermate voorbereid door al voor het begin van de 
oorlog een aantal maatregelen te treffen. Zo had hij in 1938-1939 het voortouw genomen in 
een landelijke opzet van een Burgerwacht en een Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Zijn meest 
vergaande stap tot oorlogsvoorbereiding was de opstelling van het ‘Spreiding’- of ‘Evacua-
tieplan’. Hem stond geen vlucht voor ogen, juist niet, maar een ordelijke verplaatsing van de 
bevolking naar een gebied buiten een eventuele oorlogszone. Zulke acties werden ook 
elders voorbereid onder auspiciën van het Bureau Verplaatsing Bevolking van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. De snelle Duitse opmars in de meidagen van 1940 en de reactie 
van de in westelijk Noord-Brabant aanwezige Franse legereenheid daarop deden een 
ordelijke geplande en begeleide aftocht ontaarden in een vroegtijdige en chaotische vlucht. 
Het is onjuist Van Slobbe deze in de vroege ochtend van 12 mei genomen beslissing aan te 
rekenen. Hij was op het moment van de beslissing, gezien de omstandigheden de enige, die 
een dergelijke beslissing kon en mocht nemen. De Nederlandse legerleiding in Noord-
Brabant was onvindbaar en een Franse generaal kon hoogstens een advies tot evacuatie 
geven. Het Kort Verslag van de voornaamste berichten, door de Burgemeester van Breda 
ontvangen in het tijdperk 10 Mei 1940 tot …en van de maatregelen door hem in dit tijdvak 
genomen’ laat zien hoe de paniek bij Van Slobbe en de andere deelnemers aan het 
evacuatieoverleg met het uur  toenam en leidde tot de beslissing de stad te verlaten.1 Na de 
oorlog werd dit ‘verkeerde’ besluit ten onrechte zwaar meegewogen in de publieke opinie bij 
de beoordeling van het optreden van de burgemeester gedurende de totale bezettings-
periode.  
 Een tweede gelegenheid waarbij Breda groot gevaar liep door oorlogshandelingen 
met veel vernielingen en slachtoffers te worden getroffen, was het najaar van 1944. De taak 
om de stad te bevrijden en te zuiveren van de Duitsers werd grotendeels toebedeeld aan de 
Eerste Poolse Pantserdivisie. Tot groot geluk van de stad besloot de bevelhebber, generaal 
Maczek, tot een methode van bevrijding die het oude centrum ontzag. 
  
Toen de verovering van Nederland eenmaal een feit was, stonden alle inwoners van het 
land, ook bestuur en stedelingen van Breda, voor de vraag welke houding ze moesten 
aannemen ten opzichte van de binnengedrongen bezetters. Dit kon alleen door een houding 
van aftasten, schikken en plooien maar ondertussen wel proberen zoveel en zolang mogelijk 
zaken in eigen hand te houden en nazificatie te voorkomen. Voorbeelden van zich aanpas-
sen en tegelijk ‘zaken in eigen hand willen houden’ met betrekking tot door de bezetter 
genomen maatregelen waren landelijk onder meer de oprichting van de Nederlandse Unie 
en de Opbouwdienst. Voor Breda waren de pogingen van de burgemeester om mee te gaan 
met de oprichting van de Bond voor Heemkunde en de Winterhulp en ze dan onder eigen 
controle te krijgen en te houden, opmerkelijke pogingen tot het volgen van een eigen beleid, 
dat uiteindelijk mislukte.2 Ook de Duitsers hadden een periode van aftasten en uitkijken 
nodig en gaven de Nederlanders daardoor enige tijd het idee, dat een eigen inbreng echt 
mogelijk was.  
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 In de loop van 1941 begon de bezetter met zijn pogingen tot nazificatie van bovenaf, 
nadat hem duidelijk was geworden, dat de Nederlanders, met uitzondering van de NSB, uit 
zichzelf daartoe geen enkele animo hadden. De wederzijdse afwachtende welwillendheid 
sloeg vanaf begin 1941 definitief om in wederzijds wantrouwen.  
 Vanuit het perspectief  van de bestuurders laten de ontwikkelingen zich voor Neder-
land als volgt schetsen. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor een goede gang van 
zaken lag na de vlucht van staatshoofd en regering in mei 1940 bij de achtergebleven 
bestuurders, de secretarissen-generaal van de departementen, de commissarissen van de 
koningin en de burgemeesters van de gemeenten, bijgestaan door de hen ter beschikking 
staande ambtelijke diensten en politie. Zij gaven hun ondergeschikte ambtenaren opdracht 
er voor te zorgen, dat in de mate van het mogelijke op de ‘oude voet’ werd voortgegaan met 
wat men gewoon was te doen, in het belang van de bevolking. Samenwerking met de 
bezettende overheid was daarbij noodzakelijk en verdedigbaar. Zolang de belangen van de 
eigen en de vreemde overheid parallel liepen, werd door het overgrote deel van het Neder-
landse bestuur ‘collaboratie’ verantwoord geacht, en dat was ook in overeenstemming met 
wat in de Aanwijzingen van 1937 beschreven stond. De bestuurders op het ‘hogere’ niveau, 
burgemeester, wethouders, en leidinggevende ambtenaren, waren erbij gebaat zolang 
mogelijk de indruk te wekken, dat zij het bestuursapparaat in stand probeerden te houden. 
De bezetter kreeg zo het idee dat er met het Nederlandse bestuur ‘te werken’ was, terwijl 
voor de Nederlandse bestuurders de hoofdbedoeling was zolang mogelijk voor de eigen 
bevolking een normaal werkend bestuursapparaat te handhaven. De ambtenarij diende 
eveneens openlijk voort te werken zoals ze gewoon waren: uitvoeren wat bevolen werd of 
waartoe ze opdracht had of kreeg. Verzet en zeker collectief verzet was daarom vanuit het 
oogpunt van de bestuurders niet gewenst. 
 Naarmate echter de zogenaamde Aufsichtsverwaltung, het Duitse toezichthoudende 
bestuur, door steeds meer verordeningen en maatregelen een repressief en gebiedend 
bestuur werd, nam de weerzin tegen het meewerken aan het bezettingsbestuur toe. De 
medewerking van de overheidsbesturen en overheidsorganen werd steeds meer een schijn-
bare. De pretentie van een openlijke, officiële samenwerking werd vaak nog wel gehand-
haafd, maar in toenemende mate ondermijnd door sabotage en verzet van individuele perso-
nen uit de overheidsorganen. Als voorbeeld van dat laatste kan de weigering beschouwd 
worden van de directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus in mei 1942 om de 
formulieren van de verplichte arbeidsdienst te ondertekenen. Wanneer de Duitsers die 
uitgevoerd wensten te zien, moesten ze die opdrachten maar zelf geven! 3 Het is ook een 
voorbeeld van wat Romijn in Burgemeesters in oorlogstijd een ‘vrijwillige krimp van compe-
tenties’ noemt, die alleen gezien kan worden als een vorm van non-coöperatie of verzet.4 
Voor iedere bestuurder brak er een moment aanbreken, dat hij voor zichzelf moest gaan 
uitmaken welke opdrachten van de bezetter hij nog voor zijn verantwoording kon nemen en 
welke voor hem een reden tot ontslag zouden zijn. Afhankelijk van persoon en karakter was 
voor elk van hen dat een ander moment.  
 
Tegen de uitschakeling op 1 september 1941 van de gemeenteraden als vertegen-
woordigers van de bevolking en hoofd van de gemeente was op zich niets te ondernemen: 
door het aflopen van hun termijn hielden ze feitelijk op te bestaan. De gelijktijdige degradatie 
van de wethouders tot ambtenaren hoefde echter niet te betekenen, dat hun aandeel en 
invloed op het bestuur verdween of veranderde. Alhoewel de positie van de burgemeesters 
volgens het bezettingsrecht veranderd was, bleef de Bredase burgemeester Van Slobbe, 
zoals ook in veel andere gemeenten gebeurde, met zijn wethouders-ambtenaren collegiaal 
samenwerken als was aan hun juridische positie niets veranderd. Hij moest wel accepteren, 
dat hij kort daarop twee ervaren wethouders kwijtraakte: Struycken door diens vrijwillig 
ontslag, Van Mierlo werd door de Duitsers ontslagen. De nieuwe, opgedrongen nationaal-
socialistische wethouder J.S. de Groot kreeg een aantal nationaalsocialistisch gepolitiseerde 
taken toegewezen, die voor hem uiteraard minder problematisch waren dan voor zijn 
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collega’s. Hij was een ontwikkeld en gematigd man, die op het gemeentehuis weinig 
speelruimte kreeg en ook niet zocht. Bovendien slaagde Van Slobbe er in, met toestemming 
van de bezetter, als tegenwicht tegenover De Groot de hem vertrouwde J. M. Meeùs als 
wethouder te benoemen. Samen met de aanblijvende wethouder Kroone en de van het 
geannexeerde Princenhage overgekomen wethouder Van Haperen was er in 1942 een 
informeel en verambtelijkt college van Burgemeester en Wethouders ontstaan, waarvan 
alleen de burgemeester eindverantwoordelijk was, en dat nog steeds geen enkele behoefte 
gevoelde aan een consequente nazificering van het gemeentebestuur en het gemeentelijke 
apparaat. Ook de hauptamtliche wethouder De Groot had die behoefte niet, wél zijn opvolger 
Van der Aa. Die probeerde meer invloed op het stadhuis uit te oefenen. De Duitse auto-
riteiten belastten hem in 1944 met de taak om voldoende burgers aan het werk te zetten bij 
de aanleg van tankgrachten en versperringen ten zuiden van de stad. Hiermee zou hij 
overigens weinig succes hebben. Voor het overige was er in die periode van de oorlog voor 
hem bestuurlijk weinig meer te beïnvloeden.5 
 Zelf had Van Slobbe in 1942 van de mogelijkheid gebruik gemaakt, daartoe aange-
spoord, (als dat al nodig was geweest!), door secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
Frederiks, om een tweede ambtstermijn te aanvaarden, in de overtuiging, dat hij zo de 
uitvoering van de nazificatiemaatregelen van de bezetter kon afremmen. ‘Erger voorkomen’  
was zijn bedoeling.  
 
De gemeentelijke herindeling per 1 januari 1942, bij veel Bredase burgers beter bekend als 
de ‘annexatie’, dacht de burgemeester ook in eigen hand te hebben. Hij had er voor de 
oorlog al veel tijd en energie ingestoken en hij wenste de voltooiing van het al lang slepende 
proces niet door de bezetting vertraagd te zien. Hij maakte gebruik van de nieuwe bestuur-
lijke verhoudingen om zijn lang gekoesterde wens de stad van een dwingende omknelling te 
bevrijden, in vervulling te zien gaan. Hij lijkt daarbij niet of onvoldoende beseft te hebben, dat 
een ‘ambtelijke’ afronding van het vooroorlogse uitbreidingsplan in bezettingstijd de annexa-
tie of grenswijziging politiek zou besmetten. Onmiddellijk na de bevrijding van de stad werd 
onder leiding van oud-burgemeester Serraris van Ginneken-Bavel actie ondernomen tegen 
de annexatie, volgens hem te beschouwen  als het resultaat van collaboratie. Halverwege de 
jaren zeventig, een periode waarin grote aandacht bestond voor de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de rol van Nederlandse bestuurders en gezagsdragers als ‘mede-
daders’ bij de uitvoering van Duitse bezettingsmaatregelen, werd Van Slobbe postuum 
alsnog hardhandig op de vingers getikt door de afgedwongen naamswijziging van  Frederiks-
straat’  in ‘Concordiastraat’.6  
  
Van de door de bezetter beoogde personele nazificatie van het Bredase stadsbestuur, de 
politie en de gemeentelijke diensten is nauwelijks iets terecht gekomen. Het aantal leden van 
de NSB of sympathisanten van het nationaal-socialistische gedachtegoed in de diverse 
gemeentelijke bestuurs- of ambtelijke organisaties bleef beperkt. Slechts in enkele gevallen 
werden onder druk van de bezetter NSB’ers opgenomen, van wie de meest opvallende de 
hiervoor genoemde wethouders J.S. de Groot en J.C. van der Aa waren.  
 Onder het politiepersoneel van Breda en de geannexeerde gemeenten is het aantal 
NSB-leden eveneens beperkt gebleven (12) en was van nazificatie niet of nauwelijks sprake. 
Gezien de aard van zijn functie, was het politiekorps echter de uitvoerder van de opdrachten, 
die via  het Nederlandse bestuur door het Duitse bestuur werden gegeven, en aldus een 
verlengstuk van de bezetter. Wat individuele politiemensen gedaan hebben om de kwalijke 
maatregelen tegen te werken of te saboteren, heeft die medewerking  of collaboratie door de 
politie in haar geheel niet ongedaan kunnen maken. Het positieve beeld, dat commissaris De 
Bruin in zijn dagorder ter gelegenheid van de jaarwisseling van 1944-1945 van het gedrag 
van het korps schetste, was niet de werkelijkheid zoals die door de meeste inwoners van de 
stad was ervaren. Bij de Bredase politie waren na het einde van de oorlog zestien van de 
honderdenacht personeelsleden voorwerp van een zuiveringsonderzoek, d.w.z. 14,8 pro-
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cent.7 Daarnaast werden acht andere leden voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek door 
een Bijzonder Gerechtshof. Vier van hen werden  veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, 
drie werden buiten vervolging gesteld en voor de vierde werd geen onderzoek gestart. 
 Een vergelijking met andere Brabantse steden is moeilijk te maken wegens het 
ontbreken van vergelijkbare gegevens. De Jaeger komt in zijn onderzoek van de Brabantse 
politie in de Tweede Wereldoorlog tot percentages, gedeeltelijk ontleend aan de Jong, voor 
begin 1945.8  
 
In hoofdstuk vijf ,‘Herstel en Zuivering’, van deze studie is, behalve bij gemeentesecretaris 
Van Woensel en de directeur van de Gemeentelijke Licht- en Waterleidingbedrijven Leeu-
wenberg, niet ingegaan op de zuiveringsprocedure van individuele ambtenaren en werklie-
den. Alleen een gedetailleerd onderzoek zou hen recht doen en ook een middel zijn om een 
goed beeld te krijgen van de mechanismen, die bij de naoorlogse zuivering van de ambte-
naren en andere overheidsdienaren een rol hebben gespeeld. In de verschillende archieven 
is daarvoor voldoende materiaal te vinden. 
 De berechting en zuivering van bestuurders, ambtenarenkorps en politie zijn in 
Breda, net als in veel andere gemeenten, onderwerp van felle discussies geweest. Daarbij 
ging het niet om degenen, die  in opdracht van of ten voordele van de bezetter misdaden 
hadden gepleegd en voor een Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal werden gedaagd. Die 
gevallen waren meestal wel duidelijk. Bij de zuiveringen ging het om de mate van vader-
landsliefde en trouw, die iemand in zijn optreden gedurende de bezetting had getoond. De 
vaderlandsliefde was echter in de euforie van de bevrijding zo groot, dat een (klein) gebrek 
er aan na de oorlog tot talrijke beschuldigingen en aanklachten leidde. Het aantal personen 
tegen wie uiteindelijk een of andere maatregel werd genomen was echter veel kleiner.9  
 Evenals bij de zuivering van andere categorieën personen, zoals burgemeesters, was 
die van het  lokale overheidspersoneel soms een controversiële poging te noemen om hun 
gedrag tijdens de bezetting te evalueren.10 Te vaak werd de zuivering misbruikt om persoon-
lijke vetes en oude kwesties uit te vechten.11 Daartegenover dient echter ook gesignaleerd te 
worden, dat persoonlijke situaties of verhoudingen iemand voor zuivering en bestraffing 
konden behoeden. Een uitgebreid onderzoek naar de zuivering van de ambtenaren van een 
stad als Breda, gebaseerd op de aanwezige processtukken en documenten, zou wellicht een 
antwoord kunnen geven op de vraag welke gebeurtenissen, feiten, omstandigheden en 
meningen een rol hebben gespeeld in de naoorlogse wijze van oordelen. Dat zou ook 
inhoudelijk kunnen bijdragen aan een verantwoorde reactie op de kritiek van de oppositie-
partij PvdA en de organisaties van het voormalig verzet op het huns inziens magere resultaat 
van de zuiveringsonderzoeken.12 Overigens blijft het ook dan in veel gevallen, naar de 
mening van de schrijver, zeer moeilijk om een goedgefundeerd oordeel te geven.  
 Na afloop van de naoorlogse rechtszaken en zuiveringen bleek het aantal in 
strafrechtelijke of ambtelijke zin op enigerlei wijze gestrafte bestuurders, ambtenaren en 
werklieden van Breda negenenvijftig te bedragen op een totaal van vijftienhonderd, het totale 
aantal personen, dat gedurende de bezetting, vast of tijdelijk, voor één van de stedelijke 
Diensten  had gewerkt, ofwel 4 procent. Bij het getal van negenenvijftig  moet nog een tiental 
personen worden opgeteld, dat berecht is door een Tribunaal van de Bijzondere Rechts-
pleging, onder wie NSB-burgemeester Blom, de twee NSB-wethouders De Groot en Van der 
Aa, en wethouder Meeùs. Hoe de vermelde getallen en het percentage zich verhouden tot 
die in andere gemeenten is niet na te gaan vanwege het ontbreken van vergelijkbare 
gegevens. Meer onderzoek is ook hier gewenst. 
 
Daden van verzet of vormen van sabotage door individuele leden van de openbare diensten 
en politie hebben zich vóór de Meistaking van 1943 slechts in beperkte mate voorgedaan. 
Pas  daarna werden ze talrijker als gevolg van de toenemende Duitse onderdrukking en het 
besef, dat een geallieerde overwinning onafwendbaar was. Van collectief verzet van de 
politie of diensten van de stad was evenmin sprake. Openlijk verzet van een bestuurs-
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persoon in functie werd pas geboden toen burgemeester Van Slobbe, zich baserend op de 
Aanwijzingen, weigerde mensen te vorderen voor werkzaamheden op het vliegveld van 
Gilze-Rijen. Toen doorschuiven van de verantwoordelijkheid voor de vorderingen naar het 
Gewestelijk Arbeidsbureau niet lukte, zag hij zich genoodzaakt zijn ontslag in te dienen. 
Gelukkig voor hem had dat, in tegenstelling tot wat met een aantal andere burgemeesters 
gebeurde, geen arrestatie tot gevolg. Het leidde er echter wel toe, dat zijn waarnemer J. M. 
Meeùs, tegen zijn wil, in een positie terecht kwam, die hem tot ronselaar van de Duitsers  
bestempelde wegens zijn advertentie voor Duitse graafwerkzaamheden ten zuiden van de 
stad. Zijn redding werd een ‘negenoog’ al of niet voorgewend.13 De NSB’er Van der Aa nam 
daarna de vorderingswerkzaamheden over tot ze door het oprukken van de Geallieerden niet 
meer nodig waren.14 Ook toen De NSB’er G.C. Blom door de Duitsers tot opvolger van 
burgemeester Van Slobbe was aangesteld bleef Van der Aa de organisatie van de 
vorderingen behartigen.  
 
Welke opmerkingen zijn er op grond van mijn onderzoek te maken en welke conclusies te 
trekken met betrekking tot de Bredase oorlogs- en bezettingsgeschiedenis en de geschied-
schrijving daarover? Allereerst valt een aantal zaken te constateren over de Bredase 
geschiedschrijving tot nu toe en de aandacht voor de lokale belangrijke oorlogsgebeurte-
tenissen. 
 Zoals in de Inleiding van deze studie reeds werd aangegeven, is de vroege Bredase 
geschiedschrijving over ‘Oorlog  en Bezetting’ grotendeels bepaald door publicaties die zich 
niet of nauwelijks baseerden op gedetailleerd archief- en bronnenonderzoek, zeker wanneer 
deze handelde over het aandeel van het stedelijk bestuur daarin.15 Ze baseerde zich hoofd-
zakelijk op persoonlijke herinneringen en opvattingen. IJkpunt was vaak de beeldvorming 
rond de naoorlogse zuivering, die uitging van de vraag of betrokkenen zich vanuit een 
patriottisch perspectief goed hadden gedragen. Ook hierdoor werd de geschiedschrijving 
over personen en gebeurtenissen tijdens de oorlog steeds meer beheerst door een moreel 
perspectief: ze was in de ‘ban van goed en fout’. Er ontstond in een aantal opzichten een 
discrepantie tussen enerzijds de beeld- en oordeelsvorming over gebeurtenissen en perso-
nen uit de periode 1940-1945, vooral bij het ‘grote publiek’, en anderzijds de werkelijke of 
precieze toedracht van de gebeurtenissen. Met dit onderzoek heb ik me allereerst ten doel 
gesteld, op basis van literatuur, bronnen, archieven én herinneringen van personen, een zo 
goed en volledig mogelijk reconstructie te presenteren van de gebeurtenissen en daarin ook 
de legaliteit en legitimiteit van de daden en beslissingen van iedereen die als bestuurder of 
overheidsdienaar tijdens de bezetting te betrekken. Het gaat allereerst om vragen naar de 
historische gebeurtenissen en de handelingen van betrokken personen, niet naar de morele 
verantwoording ervan. Bij andere historische periodes is dat ook verantwoord en gebruikelijk. 
Een titel van een boek, zoals dat van D. de Jaeger, dat impliciet de vraag bevat  naar ‘de 
houding’ van de politie in Noord-Brabant tijdens de bezetting, suggereert teveel dat gezocht 
werd naar een morele rechtvaardiging of afkeuring van het optreden van betrokken personen 
en is daarom onjuist.16  Een zo volledig mogelijke en juiste kennis van de lokale 
geschiedenis van oorlog en bezetting draagt bij aan een beter inzicht in en oordeel over wat 
zich heeft afgespeeld en wat de rol van de betrokken personen daarbij geweest is. Het kan 
ook een einde betekenen van de krampachtigheid waarmee in lokale gemeenschappen vaak 
nog met het oorlogsverleden wordt omgesprongen, vooral wanneer het de medespelende 
personen betreft. Aan het eind van de zestiger jaren pleitte A.H. Paape van het NIOD al voor 
een verschuiving van de anekdotische regionale geschiedschrijving naar een 
wetenschappelijke, gebaseerd op onderzoek en analyse, met oog voor de afwijkingen van 
het landelijke beeld.17 Sindsdien is daar in toenemende mate door talrijke lokale historici 
werk van gemaakt. De wetenschappelijke reconstructie van de oorlogsgeschiedenis van een 
groot aantal gemeen-ten kan een aanvulling, verrijking en nuancering betekenen van het 
nationale beeld. Ze maakt ook zichtbaar waar het lokale oorlogsbeeld door bijzondere 
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gebeurtenissen kan afwijken van het nationale en hoe lokale bijzonderheden een eigen 
stempel hebben gedrukt op de geschiedschrijving en de herinneringscultuur.  
 Voor Breda is dat zeker het geval. Eerder is al kort gewezen op gebeurtenissen en 
momenten, die voor Breda  anders waren dan voor de rest van Nederland. De Duitse inval 
van mei 1940 is in het collectieve Bredase geheugen onverbrekelijk verbonden met de 
evacuatie of de vlucht op 12 mei 1940. De herinneringen aan de ‘Meidagen van 1940’ zijn de 
herinneringen geworden aan ‘De Vlucht’. Het moeten verlaten van huis en haard, op zeer 
korte termijn, en zonder precies te weten waarheen en voor hoelang, is in het Bredase 
oorlogsgeheugen een overheersend aandeel gaan uitmaken. De achteraf gebleken onno-
digheid, of de ‘onjuistheid’ van de beslissing tot evacuatie van de bevolking, heeft daar zeer 
sterk aan bijgedragen. De ‘Vlucht‘ is ook van invloed geweest op de beoordeling van gedrag 
en houding van burgemeester Van Slobbe gedurende de oorlog. Hij werd gezien als degene 
die de beslissing tot het gehaaste en overbodige vertrek uit de stad had doorgedrukt. De 
eigen persoonlijke herinneringen van vele Bredanaars aan de uittocht hebben daarin een 
belangrijk aandeel gehad, zonder dat zij op de hoogte waren van de feiten en besluitvorming, 
die tot de beslissing hebben geleid.18 Van grote invloed is daarbij ook de publicatie De Post 
op de Vloeiweide geweest van Joris van de Bergh, kort na de bevrijding van de stad uitge-
geven. Daarin haalde de auteur op onverantwoorde wijze en, niet gehinderd door kennis, uit 
naar burgemeester Van Slobbe.19 De onvrede over de nutteloze vlucht in het begin van de 
oorlog werd zo nog eens opgerakeld en versterkt onmiddellijk na afloop van die oorlog. Het 
is te zien als bewuste stemmingmakerij, juist in de fase dat de burgemeester werd ‘gestaakt’, 
- tijdelijk zijn functie niet mocht uitoefenen -, vanwege een nader onderzoek naar zijn 
functioneren tijdens de bezetting. 
 Een tweede hiervoor reeds vermelde ontwikkeling uit de bezettingsperiode, die een 
grote invloed heeft gehad op de oorlogsherinneringen en discussies over de bezetting en 
ook sterk heeft bijgedragen aan de anti-stemming van een deel van de bevolking ten 
opzichte van Van Slobbe, was de annexatie. Op 1 januari 1942 werd in samenwerking met 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Mr. K.J. Frederiks, en gebruik makend van de 
door de bezetter veranderde bestuurlijke verhoudingen, de uitbreiding van het Bredase 
grondgebied ten koste van de omliggende gemeenten formeel afgerond. Vooral de gean-
nexeerden, de ‘slachtoffers’ van die grenswijziging, - dus ook van de bezetter -,bleven na de 
oorlog ageren tegen de huns inziens illegale annexatie. Zij typeerden die gebeurtenis na de 
oorlog als een onvaderlandslievende daad, een vorm van collaboratie met de Duitsers.20 Tot 
op de dag van vandaag leidt de vermelding van deze gebeurtenis bij sommige oudere 
burgers uit de stad nog steeds tot negatief commentaar over Van Slobbe. Breda is overigens 
niet de enige stad waar dit zich heeft voorgedaan. Een vergelijkbaar geval vormt 
Leeuwarden, dat in 1944 het dorp Huizum annexeerde. Nog lang na de oorlog leidde dat ook 
daar tot reacties.21 Het verschil met Breda was echter, dat de daarvoor verantwoordelijke 
burgemeester in Leeuwarden een door de bezetter aangestelde NSB’er was.  
 De bevrijding van Nederland van de Duitse onderdrukkers in 1944 en 1945 had en 
heeft voor alle inwoners van Nederland eenzelfde fundamentele betekenis maar kon door 
het moment en de manier waarop die verliep een aparte en bijzondere plaats innemen in de 
oorlogsherinneringen van een stad of dorp. Dit geldt zeker ook voor Breda. Voorafgaand aan 
de bevrijding leidde de toenemende gespannenheid van de bezetter, die de aanval van de 
geallieerde legers uit het zuiden op zich af zag komen, tot steeds meer repressie en tot de 
gedwongen inzet van de bevolking van Noord-Brabant bij de aanleg van verdedigings-
werken. Wie zich daaraan probeerde te onttrekken, dreigde bij het verlaten van zijn huis 
opgepakt te worden tijdens de steeds vaker uitgevoerde razzia’s. De Gemeinde-Einsatz of 
Gemeinde-Aktion betekende voor Van Slobbe het einde van zijn ‘burgemeesterschap in 
oorlogstijd’, voor zijn tijdelijk waarnemer wethouder Meeús een onmogelijke opgave en voor 
de NSB'er Van der Aa een kans op het stadhuis met de Duitsers te collaboreren door met de 
hulp van tegenwerkende ambtenaren zoveel mogelijk burgers op te roepen. De toen officieel 
aangestelde NSB-burgemeester Blom  leek een afwachtende rol te spelen door zich niet met 
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de gang van zaken op het stadhuis te bemoeien en als een onpartijdige aanwezige het einde 
van de strijd af te wachten.22  
 Gelegen in Noord-Brabant werd Breda in een tamelijk vroeg stadium bevrijd en op die 
manier voor erger lijden gespaard, met name voor de hongerwinter, die in de nationale 
herinnering een zeer grote plaats heeft gekregen. De bevrijding kwam voor de Bredanaars 
met de strijders van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. Zij waren 
weliswaar niet de enige bevrijders maar door hun hoofdrol in het verjagen van de Duitsers en 
het achterblijven van talrijke Poolse militairen als gevolg van de naoorlogse politieke 
ontwikkelingen in Oost-Europa is de bevrijding van de stad een ‘Poolse aangelegenheid’ 
geworden en nog steeds aanleiding voor herdenkingen. Voor Bredanaars is 29 oktober dé 
bevrijdingsdag. De bevrijding door de Polen heeft in de zeventiger jaren ook geleid tot het 
ontstaan van een eigen museum van de Tweede Wereldoorlog voor Breda, sinds 1981 
onder de naam: Generaal Maczek Museum (GMM), een veelzeggende naamgeving.  
 De uittocht op 12 mei 1940, de grenswijziging van 1 januari 1942 en de bevrijding 
door de Polen op 29 oktober 1944, zijn voor de inwoners van de stad de meest aanspre-
kende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog geweest en vormen de belangrijkste 
bestanddelen van de lokale herinneringscultuur. Het beeld, nu bekend onder de naam ‘De 
Vlucht’, is na een lange omzwerving terechtgekomen in het park Valkenberg  tussen het 
centrum en het station, en is in de loop van de naoorlogse jaren van een herinnering aan de 
uittocht op 12 mei 1940, uitgegroeid tot hét symbool van heel de lokale oorlogsgeschiedenis 
en vervolgens tot het plaatselijke symbool van de bevrijding van geheel Nederland. Ook de 
nationale dodenherdenking en de viering van de nationale Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei 
hebben sinds 1999 hun plaats gekregen bij het Bredase symbool in het Valkenbergpark. 
Lokale en nationale herinneringen komen hier dus samen. Dat is sinds het begin van de 
jaren negentig van de vorige eeuw ook het streven van het Nationale Comité 4 en 5 Mei.23 
De lokale herinnering, aanvankelijk dominant in de herdenkingen, is zich sindsdien aan het 
transformeren naar een meer nationale, een ontwikkeling, die zeer zeker ook beïnvloed 
wordt door het steeds geringere aantal Bredanaars, dat de oorlog zelf heeft meegemaakt. 
Dat valt ook te constateren bij het hierboven genoemde Maczekmuseum dat oorspronkelijk 
als doel had de herinnering aan de Poolse bevrijders levend te houden, maar dat zijn 
belangstelling meer en meer richt op andere lokale en nationale oorlogsgebeurtenissen en 
personen. De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp van de geschiedenis aan het worden 
in plaats van een herinnering. Het is daarom noodzakelijk de regionale en lokale geschie-
denissen van de oorlog zo goed mogelijk in kaart te brengen, zowel ter aanvulling als 
correctie op de geschiedenis zelf als op de herinneringen er aan. De kennis en het besef van 
de eigen lokale oorlogs- en bezettingsgeschiedenis dragen bij aan de wijze waarop de 
nationale geschiedenis beleefd wordt. 
 
Is het mogelijk aan de hand van dit onderzoek  iets te zeggen over de invloed en rol van 
Breda als grootste gemeente van Zuidwest-Brabant en een van de grotere steden van de 
provincie? Wat waren de relaties met de omliggende gemeenten, met de andere steden en 
met het provinciebestuur?  
 Gegevens over contacten van Van Slobbe met burgemeesters van andere gemeen-
ten gedurende de bezetting zijn slechts sporadisch. Van een burgemeesterskring was in de 
omgeving van Breda geen sprake, evenmin als elders in de provincie.24 Nauwe contacten 
moet Van Slobbe hebben onderhouden met zijn Tilburgse collega J.C.A.M. van de Mortel. 
Wanneer de burgemeesters werden opgeroepen naar den Bosch of Vught voor een 
bespreking met de commissaris en de Beauftragte van de provincie haalde Van Slobbe Van 
de Mortel op en konden ze op die manier zaken voorbespreken. Beide burgemeesters zijn 
aangebleven tot de Gemeinde-Einsatz in 1944. Zij  wensten daar niet aan mee te werken. 
Contacten en overleg met de andere burgemeesters van de Brabantse steden, Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Den Bosch en Eindhoven lagen niet voor de hand vanwege de benoe-
ming van NSB-burgemeesters daar. De burgemeesters van de randgemeenten hebben zich 
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wél gericht op Breda. Voor talrijke diensten, bijvoorbeeld het arbeidsbureau en de 
distributiedienst, waren zij afhankelijk van de centrungemeente. 
 Er zijn geen aanwijzingen dat Brabantse burgemeesters in enige samenstelling op 
eigen initiatief bijeen zijn gekomen, tenzij op bevel van de Duitse autoriteiten of van een door 
de laatsten  gecontroleerde instantie. Op een vergadering in het stadhuis van Breda in 
september 1941 over de gang van zaken bij de Winterhulp en de Volksdienst greep burge-
meester Van Slobbe zijn kans om namens zijn collega’s van Midden- en West-Brabant de 
vele bezwaren naar voren te brengen.25. Vlak daarvoor, in dezelfde maand, had op bevel 
van de bezetter te Breda een bijeenkomst plaats gevonden met alle burgemeesters van 
West-Brabant over de nieuwe bestuursorde, die op 1 september voor de provincies en de 
gemeenten van kracht was geworden. Ze kregen van de juridische vertegenwoordiger van 
de Rijkscommissaris, K. Rabl, opdracht die ‘zoo geruischloos mogelijk’, in te voeren.26  
 Ofschoon het voor secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks en alle 
‘goede’ burgemeesters gewoonte was nauw contact met elkaar te houden en te overleg-gen 
over hun reactie op maatregelen van de bezettende macht, valt uit verschillende bronnen op 
te maken, dat de Bredase burgemeester daar extra werk van heeft kunnen maken door de 
toevallige omstandigheid dat Frederiks zijn vakanties, ook in de winterperiode, vaak door-
bracht in hotel Mastbosch in Breda. Van Slobbe heeft hem daar meermalen bezocht voor 
overleg over netelige kwesties. Voor bijzondere contacten met commissaris Van Rijckevorsel 
zijn geen aanwijzingen gevonden.  
 
Uit dit onderzoek naar het functioneren van het Bredase stadsbestuur in de Tweede 
Wereldoorlog valt af te leiden, dat de rol en betekenis van burgemeester Van Slobbe 
bepalend en overheersend is geweest. Daar zijn zowel zijn bewonderaars als zijn tegen-
standers het over eens. Hij was een man met een doortastend karakter. Zijn militaire loop-
baan en zijn gouverneurschap van Curaçao waren daar al een illustratie van. De wijze 
waarop hij daarna als burgemeester van Breda bij de evacuatie en de annexatie was 
opgetreden bevestigden enerzijds dat imago van daadkracht, maar tastte het anderzijds ook 
aan vanwege de manier waarop de twee gebeurtenissen waren uitgevoerd. De voortdurend 
scherper en harder wordende bezettingspolitiek maakte het Van Slobbe onmogelijk het 
negatieve beeld te compenseren door flink publiek gedrag.  
 Zijn door sommigen als autoritair bestempelde karaktereigenschappen waren ook de 
oorzaak van tegenstrijdige reacties op zijn optreden bij het gemeentepersoneel, vooral in de 
lagere echelons van het ambtenarenkorps. Vermoedelijk stammen uit die kringen ook de, 
meest  anoniem, ingebrachte beschuldigingen na de oorlog van te grote meegaandheid en 
zelfs collaboratie met de bezetter. In combinatie met de zeer kritische opstelling en opvat-
tingen van het Militair Gezag te Breda en enkele verzetskringen leidde dat tot een tijdelijke 
ontzetting uit zijn functie, de ‘staking’. Daartegenover oordeelden wethouders, raadsleden, 
hogere ambtenaren en veel notabelen gunstig over de houding van Van Slobbe tijdens de 
oorlog. De vraag of Van Slobbe in een aantal gevallen een bepaalde grens heeft over-
schreden in zijn relatie tot de Duitse bezetter en bij de uitvoering van diens maatregelen en 
verordeningen is zeker te stellen, maar niet eenduidig te beantwoorden wegens de onze-
kerheid over de precieze ligging van die grens. De geschiedenis van de zuivering van het 
overheidspersoneel heeft dat aangetoond. Afhankelijk van persoon, plaats, en tijd kon de 
beoordeling verschillen. Aan de vaderlandsliefde en trouw aan het staatshoofd van burge-
meester B.W.Th. van Slobbe viel echter niet te twijfelen.27 Bij hem heeft het zuiverings-
onderzoek niet geleid tot een proces.  
 De wethouders Kroone en Van Haperen zijn geen voorwerp van onderzoek gewor-
den. Hun rol tijdens de bezetting was zo onopvallend, dat daar geen reden voor was. Het 
optreden van wethouder en loco-burgemeester J.M. Meeùs was echter wel opvallend en 
daardoor ook vatbaar voor positieve en negatieve reacties tijdens en na de oorlog. Als 
voorzitter van de commissie voor de repatriëring van de Nederlandse vluchtelingen in 1940 
had hij in een goede samenwerking met de Duitsers Bredase burgers uit Frankrijk 
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teruggebracht. In 1942 had Van Slobbe hem als wethouder en loco-burgemeester aange-
steld. In 1944, werd hij, tegen zijn zin, gedwongen het  burgemeesterschap waar te nemen. 
Hij kreeg te maken met Duitse opdrachten voor de Gemeinde-Einsatz, die Van Slobbe had 
geweigerd uit te voeren. In 1945 bezorgden zijn ambtelijke werkzaamheden gedurende de 
bezetting ten behoeve van de stad hem een tijdelijk huisarrest en een zuiveringsproces. De 
uitspraak van het Tribunaal luidde evenwel, dat tegen hem ‘geen verdere maatregelen’ nodig 
waren, al leek hij soms wel een bepaalde sympathie voor de Duitsers te hebben vertoond.28  
 De drie NSB-bestuurders van Breda, wethouder J.S. de Groot, wethouder en 
waarnemend burgemeester J.C. van der Aa en burgemeester G.C. Blom kregen elk een 
proces wegens landverraad en dienstverlening aan de vijand; de Groot en Blom in hun 
hoedanigheid van door de bezetter aangestelde bestuurder, Van der Aa voor zijn spiona-
geactiviteiten. Uit de getuigenissen en de procesgang valt op te maken, dat alleen J.C. van 
der Aa een fanatieke en onverbeterlijke nationaalsocialist is geweest.29 
 
 
Het aantal publicaties over de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland lijkt 
maar niet af te nemen. De verwachting, dat de groter wordende afstand in tijd ten opzicht 
van de gebeurtenissen de stroom zou doen afnemen wordt daardoor tegengesproken. Eén 
van de verklaringen daarvoor is de groeiende behoefte aan meer detaillering van de 
nationale oorlogs- en bezettingsgeschiedenis o.a door op onderzoek gebaseerde lokale 
studies. Mijn onderzoek is daar een bijdrage aan. Met behulp van kwantitatief en kwalitatief 
voldoende lokale en regionale onderzoeken zal het mogelijk worden vergelijkende studies te 
maken van de belangrijke thema’s uit de nationale oorlogsgeschiedenis en vast te stellen in 
hoeverre er lokale en regionale verschillen vallen te constateren.  
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