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SAMENVATTING 
 
 
Op 13 mei 1940, de derde dag na de inval, werd de stad Breda, gelegen in de provincie 
Noord-Brabant in het zuiden van Nederland, door Duitse troepen bezet. Vanaf dat moment 
had de stedelijke overheid niet alleen rekening te houden met de eigen nationale en 
provinciale overheid maar ook met de eisen en wensen van de bezettende macht. Alle 
gemeentelijke bestuurders en ambtenaren kwamen op enig moment voor de beslissing te 
staan hoever zij konden gaan met het uitvoeren van door de indringer opgelegde maatre-
gelen. Deze studie onderzoekt hoe Bredase bestuurders, ambtenaren en politiefunctionaris-
sen ieder op hun eigen wijze op de bezetting hebben gereageerd en al of niet tot de 
beslissing kwamen voor zichzelf een grens te trekken in de samenwerking met de bezetter, 
die zij niet wensten te overschrijden. 
 Het achterliggende doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het verklei-
nen van de achterstand die de lokale en regionale wetenschappelijke geschiedschrijving in 
veel gevallen nog heeft op de nationale geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. 
 
De belangrijkste figuur in dit onderzoek is de burgemeester van Breda die conform het 
Nederlandse staatsbestel een centrale rol speelt in het gemeentebestuur. B.W.Th. van 
Slobbe was in 1936, na een loopbaan als beroepsofficier en het gouverneurschap van 
Curaçao, op aandringen van minister-president Colijn tot burgemeester van Breda be-
noemd.  
 Breda telde bij het uitbreken van de oorlog ongeveer 45.000 inwoners. Samen met de 
omliggende dorpen vormde de stad een agglomeratie van ongeveer 72.000 personen. 
Tussen de twee wereldoorlogen was het aantal werknemers in industriële bedrijven aanzien-
lijk gegroeid ten koste van het in de land- en tuinbouw werkzame deel van de beroeps-
bevolking. De politieke verhoudingen in de stad waren en bleven, zoals in meer Zuid-
Nederlandse steden, duidelijk. De Rooms-Katholieke Staatspartij was veruit de grootste partij 
in de gemeenteraad en leverde zonder onderbreking alle wethouders in het bestuur van de 
stad. 
 Twee onderwerpen kregen vanaf zijn aantreden grote aandacht van de nieuwe 
burgemeester: ten eerste ging hij ijveren voor de zijns inziens noodzakelijke verdere 
uitbreiding van het grondgebied van de stad ten koste van de omliggende gemeenten. 
Hiermee hoopte hij de doelmatigheid van het lokale bestuur ingrijpend te verbeteren. Ten 
tweede maakte hij zich grote zorgen over de toenemende oorlogsdreiging die van het 
nationaal-socialistische Duitsland uitging. Regeringsvoorstellen tot verhoging van de defen-
sieuitgaven en modernisering van de strijdkrachten, waar hij zelf jaren deel had van uitge-
maakt, hadden zijn duidelijke steun en sympathie. Met grote ijver zette hij zich in bij de 
oprichting en uitbouw van de distributiedienst en de luchtbeschermingsdienst, die de 
regering voor heel het grondgebied wenste. Daarnaast nam hij zelf het initiatief tot de 
oprichting van een burgerwacht en een korps vrouwelijke vrijwilligers ter ondersteuning. 
 Bovendien stelde Van Slobbe in het kader van de oorlogsvoorbereidingen een eigen 
gemeentelijk ‘Spreidingsplan’ of ‘Evacuatieplan’ op, om op mogelijke calamiteiten in geval 
van oorlog voorbereid te zijn. Uitgangspunt ervan was, dat bij een inval de militaire situatie 
het noodzakelijk zou kunnen maken de bevolking gedeeltelijk of geheel over de omgeving 
van de stad te verspreiden. Naar de mening van de burgemeester deed die situatie zich 
voor, toen Breda in de eerste dagen van de inval oorlogsgebied dreigde te worden tussen de 
Duitse aanvallers en de te hulp geschoten Fransen. Het leidde tot een chaotische vlucht van 
een groot deel van de bevolking in zuidelijke richting, die achteraf gezien niet nodig bleek te 
zijn geweest. In dit boek toon ik aan, dat Van Slobbe, weliswaar verantwoordelijk voor de 
genomen beslissing, in de stedelijke beeldvorming ten onrechte de schuld van ‘De Vlucht’ 
heeft gekregen. De terugkeer van de Bredase en andere Nederlandse vluchtelingen, die tot 
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in Frankrijk verzeild waren geraakt, werd verzorgd door de Duitse bezetter in een operatie 
onder leiding van de Bredase zakenman en latere wethouder J.M. Meeùs. 
  
Het Duitse bezettingsbestuur over Nederland droeg in het eerste anderhalf jaar een 
tweeslachtig karakter. Enerzijds was het de bedoeling van de Duitsers door een welwillende 
opstelling de coöperatie van de achtergebleven Nederlandse overheden, bevolking en 
bedrijfsleven te verwerven. Nederlandse bestuurders en bevolking kregen daardoor aanvan-
kelijk de indruk dat ze grotendeels op de oude voet zouden kunnen doorwerken. Die 
bereidheid tot samenwerking valt samen te vatten als: ‘Afwachten en Aanzien’. Anderzijds 
hoopte en wenste de bezetter de verwante ‘nordische’-Germaanse bevolking van Nederland 
op enig moment op te kunnen nemen in het Duitse Rijk. Dat zou een einde maken aan 
iedere vorm van zelfstandigheid en Nederland degraderen tot een Duitse provincie. Toen in 
de loop van 1942 duidelijk werd, dat overheden en bevolking niets voor een dergelijke 
ontwikkeling voelden, nam het totalitaire karakter van het bezettingsbewind snel toe en 
veranderde het bezettingsbewind van karakter. Het toezichthoudende bewind of Aufsichts-
verwaltung) werd met rasse schreden een bewind van onderdrukking.   
 Vanaf de eerste dag dat de stad bezet was zagen de stedelijke overheid, de 
ambtenaren en de politie de noodzaak om met de bezetter samen te werken; dat geldt zowel 
voor de stedelijke overheid, ambtenaren en politie als voor de inwoners. Vraag was echter 
tot hoever die samenwerking mocht gaan. De volkenrechtelijke regels, vastgelegd in het  
Landoorlogreglement en de op basis daarvan door de Nederlandse regering uitgevaardigde 
Aanwijzingen van 1937 bevatten daarvoor richtlijnen. Zij werden echter niet door iedere 
Nederlandse gezagsdrager op dezelfde manier geïnterpreteerd. Dat bleek eind mei-begin 
juni 1940, onder meer in Breda, toen discussie ontstond over herstelwerkzaamheden aan de 
Nederlandse vliegvelden. De Bredase arbeidsbeurs had bemiddeld bij de aanstelling van 
arbeiders voor werk op het vliegveld Gilze-Rijen, dat voor de Duitsers van groot belang was 
voor de voorzetting van hun aanvalsoorlog. Evenals generaal Winkelman, opperbevelhebber 
van de Nederlandse strijdkrachten, vond burgemeester Van Slobbe die werkzaamheden niet 
geoorloofd. Ze waren in strijd met het Landoorlogreglement en evenzeer met de Aanwi-
jzingen. Hij hoorde echter van de commissaris van de koningin van Noord-Brabant Van 
Rijckevorsel en van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken, dat werken aan 
de vliegvelden wél kon. De angst voor werkloosheid en voor gedwongen tewerkstelling in 
Duitsland speelden hierin een doorslaggevende rol. De burgemeester moest toegeven en 
Winkelman werd door de bezetter gedwongen zich in zijn bemoeienissen te beperken tot de 
demobilisatie van de legeronderdelen. In veel andere gevallen waarin de bezetter goederen 
en dienst eiste van overheden en inwoners werd eenzelfde discussie gevoerd ter bepaling 
van de grens tussen samenwerking/coöperatie en collaboratie. 
 Een tweede belangrijke vraag die onmiddellijk na de capitulatie van Nederland door 
overheden en inwoners werd gesteld was: in hoeverre zou kunnen worden doorgegaan 
onder leiding van de eigen instellingen en met de eigen plannen? In welke mate zouden de 
bezetters ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken? Aanvankelijk leken zij zich correct te 
gedragen en zich te beperken tot het genoemde toezicht op afstand. Het idee van velen was 
aanvankelijk, dat wanneer van Nederlandse kant loyaal met de bezetter werd samen-
gewerkt de belangen van land en inwoners daar bij gebaat zouden zijn. In werkelijkheid werd 
echter al snel duidelijk, dat het Duitse ‘toezicht’ steeds meer ook ínmenging ging betekenen 
en uitsluitend de Duitse belangen op het oog had. Eerste voorbeelden daarvan waren de 
aanstelling van Duitse Fachberater  ‘adviseurs’, bij de gemeentelijke arbeids-beurzen en de 
verplichting om ambtenaren van de Duitse veiligheidspolitie inzage te geven in cartotheken 
en andere gegevensbestanden. 
 Korte tijd leek het mogelijk Duitse nationaal-socialistische wensen te doen 
samenvallen met Nederlandse wensen en ideeën over vernieuwingen in de samenleving. De 
korte geschiedenis van de Nederlandse Unie en de Winterhulp tijdens de oorlog laat echter 
zien hoe de Duitse bezetter probeerde het maatschappelijk organisatieleven naar zijn hand 
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te zetten en tot hoeveel weerstand dit leidde. In het voorjaar van 1941 werd de nieuwe eigen 
katholieke Noord-Brabantse Bond van Heemkundige Studiekringen onmiddellijk opzij ge-
drongen en uitgerangeerd door de Bond voor Heemkunde. De laatste werd openlijke door de 
bezetter gesteund en in Breda aangevoerd door J.C. van der Aa, lid van de NSB en toekom-
stig wethouder en waarnemend burgemeester van de stad. 
 De Bredase geschiedenis van de ‘Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap’ 
(NDK) laat zien hoe de Duitse bezetter in Nederland getracht heeft de culturele verwant-
schap te gebruiken als een voorstadium van en voorbereiding voor een politieke opname in 
het nationaalsocialistisch Duitsland. Ondanks pogingen in het begin om het Duitse karakter 
van de organisatie te verbergen, werden de ware bedoelingen snel doorzien. Een landelijke 
studie naar de NDK zal meer licht kunnen werpen op de geschiedenis van deze nationaal-
socialistische instelling. 
  Anderzijds leek de bezetting soms ook zaken mogelijk te maken, die in het voor-
oorlogse democratische bestel op allerlei formele hindernissen en vertraging waren gestuit. 
Burgemeester Van Slobbe dacht door te kunnen gaan met de door hem en de stad zo 
gewenste verdere uitbreiding van het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig de 
plannen die reeds vóór mei 1940 door Binnenlandse Zaken en het provinciebestuur waren 
opgesteld. Hij beschouwde dit als een eigen Nederlandse en Bredase aangelegenheid. Hij 
vergiste zich echter in de extra gevoeligheden die aan deze kwestie, ‘annexatie’ in  
oorlogstijd, vast zaten en moest tijdens en na de bezetting ervaren, dat hem dit door veel 
burgers en ambtgenoten werd nagedragen. 
 
De ‘politiek van de zachte hand’ van het Duitse civiele bewind onder leiding van 
Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart was door de bezetter slechts als tijdelijke toestand 
bedoeld. Zodra Duitsland zijn hegemonie in Europa definitief had gevestigd zou een begin 
worden gemaakt met de nazificatie van mensen en maatschappij. Voor de Nederlanders was 
het idee, dat het allemaal wel mee leek te vallen, eerder een gevolg van ‘wishful thinking’ 
dan van inzicht in de ware bedoeling van de bezetter. Talrijke acties, verordeningen en 
maatregelen vormden vanaf het begin van de bezetting voor de goede verstaander aanwij-
zingen voor de ontwikkeling in de richting die door het Duitse bestuur werd beoogd. Het 
begon met het onmiddellijk na de inval oppakken van politieke tegenstanders. In Breda 
betrof dat in juni 1940 kapelaan A. van Lierop en journalist H. Hoeben. Diezelfde maand 
werd ook een begin gemaakt met de uitschakeling van de democratische instellingen van het 
land door de werkzaamheden van de Staten-Generaal en de Provinciale Staten stil te 
leggen. Voor de gemeenteraden gebeurde dat per 1 september 1941.  
 Reeds tamelijk kort na de Duitse inval, in juli 1940, werd begonnen met de 
systematische verwijdering van joodse burgers uit het politieke en maatschappelijke leven. 
De eerste stap was  het verbod in diezelfde maand voor joden lid te worden of te zijn van de 
Luchtbeschermingsdienst. Talrijke andere en steeds verdergaande maatregelen volgden. 
Joodse burgers werden niet meer toegelaten tot openbare gelegenheden en instellingen. De 
invoering van de Jodenster in mei 1942 maakte hen openlijk tot een aparte groep inwoners, 
anders dan hun zogenaamde ‘Arische’ landgenoten. Vanwege het relatief kleine aantal 
joodse inwoners (ruim tweehonderd) in Breda vielen de eerste maatregelen  aanvankelijk 
nauwelijks op. Pas bij de deportatiemaatregelen van 1942-1943 drong de ernst van de 
situatie tot de Bredase bevolking door. De fysieke verwijdering uit de Bredase samenleving 
had voornamelijk op twee momenten plaats: eind augustus 1942 en in april 1943. Opvallend 
is dat van de ruim tweehonderd joodse inwoners van Breda bijna de helft de oorlog heeft 
weten te overleven. Dat dit zoveel gunstiger was dan elders, is zo goed als zeker vooral te 
danken aan de voorzitter van de Joodse Raad van Breda, Henry Samuel.  Nog vóór de 
eerste deportatie van augustus 1942 heeft hij zijn mensen aangeraden onder te duiken. 
Andere factoren die genoemd maar niet altijd aangetoond kunnen worden zijn: het kleine 
aantal joodse inwoners in Breda, waarschuwingen door individuele politiemensen, onder-
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duikmogelijkheden en hulp daarbij door anderen, onder andere van parochiepriesters en 
dominees.  
 
De omvorming van de Opbouwdienst uit 1940, bedoeld om werkloze gedemobiliseerde 
militairen op te vangen, in een aanvankelijk vrijwillige en vervolgens verplichte Nederlandse 
Arbeidsdienst, betekende alleen maar een voorstadium van de Arbeits-einsatz, de verplichte 
tewerkstelling ten behoeve van de bezetter en diens oorlogsindustrie. Het illustreert de 
geleidelijke overgang van een nog vrijwillige lijkende samenwerking naar een gedwongen. 
 Na de zomer van 1941 werd nogmaals duidelijk, dat het de Duitsers menens was met 
de omvorming van de politieke en maatschappelijke orde in Nederland. Met ingang van 1 
september 1941 kwam een einde aan de lokale democratie door de uitschakeling van de 
colleges van B&W en de gemeenteraden. De burgemeesters werden tot autoritaire leiders 
van hun gemeente gepromoveerd, maar tegelijkertijd werden hun macht en bevoegdheden 
steeds meer ingeperkt. Bovendien kregen zij in veel gevallen tegen hun wil NSB-wethouders 
opgedrongen. Voor Breda betekende dat de benoeming van J.S. de Groot in juni 1942. Van 
hem bleek echter weinig gevaar te duchten vanwege zijn verdraagzame aard. Zijn fanatieke 
vervanger (juli 1943) en opvolger (december 1943) J.C. van der Aa riep veel meer weerstand 
op. De Groot kwam in de plaats van wethouder A.A.M. Struycken, die een plaats in de luwte 
had gevonden in een groot bedrijf in de stad. Na het gedwongen ontslag van wethouder Van 
Mierlo wegens zijn anti-Duitse houding slaagde Van Slobbe er in een betrouwbare vervanger 
te vinden in de persoon van J.M. Meeùs (juli 1942), die in samenwerking met de Duitsers de 
gevluchte Bredanaars en andere personen uit Frankrijk had teruggehaald. Alhoewel de 
wethouders in de nieuwe orde gedegradeerd waren tot ambtenaren werden overleg en 
besluitvorming zoveel mogelijk op de oude voet voortgezet door burgemeester en 
wethouders. 
 Een aanzienlijke inperking van de macht en autoriteit van de burgemeester in 
gemeenten met een eigen politiekorps vormden de reorganisatieplannen van de bezetter ten 
aanzien van de versnipperde Nederlandse politiediensten. Het aantal leden van de NSB 
onder de Bredase agenten bedroeg tijdens de oorlog maximaal dertien op een totaal van 
ruim honderd personeelsleden. Van een nazificering  van het personeelsbestand was op die 
manier geen sprake maar het korps werd in zijn geheel door de bevolking toch met 
wantrouwen bekeken als machtsmiddel in handen van de bezetter. Van openlijk verzet als 
groep of van individuele leden van het korps was geen sprake. Wel zijn over  een tiental 
leden naoorlogse vermeldingen te vinden van ‘enig’ tot ‘zeer actief verzet’. De grote 
organisatorische nazificatie van de politie kreeg zijn beslag in het voorjaar van 1943. De 
gemeentelijke politiediensten werden samengevoegd tot één centrale Staatspolitie onder het 
departement van Justitie, gecontroleerd door de bezetter. In plaats van de vertrouwde rang-
aanduidingen werden militaire rangen ingevoerd.  
  
In de loop van de jaren 1942-1943 kwam het een aantal malen tot een confrontatie tussen de 
bezettende macht en de Nederlandse bevolking en overheid. De invoering van de verplichte 
arbeidsdienst, de Arbeitseinsatz, leidde ook in Breda tot het eerste openlijk conflict. De 
meeste directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus weigerden in april 1942 de opdracht 
uit te voeren arbeidskrachten aan te wijzen voor werk in Duitsland. Burgemeesters weiger-
den vervolgens de politie opdracht te geven werkweigeraars te arresteren. Onder hen was 
ook burgemeester Van Slobbe van Breda. Het was voor hem reden bij secretaris-generaal 
Frederiks voor de eerste keer met ontslag te dreigen.  
 Over de opgave en aanwijzing door burgemeesters van leden van het eigen 
gemeentepersoneel voor arbeid in Duitsland ontstond een lange controverse tussen de 
bezetter en de Nederlandse bestuurders. Ook de Bredase burgemeester weigerde mee te 
werken. Toch vormde het na afloop de oorlog een van de voornaamste punten van 
beschuldiging aan het adres van Van Slobbe, dat hij dat wél gedaan zou hebben. In 
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werkelijkheid waren de lijsten wel opgesteld maar in opdracht van de burgemeester nooit 
verstuurd.  
 De deelname van het gemeentelijk personeel van Breda aan de April-meistaking van 
1943 was beperkt en van korte duur, in tegenstelling tot die van het personeel van het Bre-
dase bedrijfsleven. Ook deze afgedwongen opgave van de namen van stakende perso-
neelsleden van de gemeente aan de Sicherheitsdienst werd een punt van beschuldiging voor 
Van Slobbe in de voorbereiding op een mogelijk naoorlogs proces. De verstuurde lijst was 
echter met opzet zo opgesteld, dat de Duitsers er weinig of niets mee konden doen. 
Represailles zijn, in tegenstelling tot in sommige andere gemeenten, niet gevolgd. 
  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna is vaak discussie gevoerd over het moment 
waarop een burgemeester tijdens de Tweede Wereldoorlog had moeten aftreden. Burge-
meesters konden, - en deden dat ook -, aftreden naar aanleiding van meerdere verorde-
ningen en maatregelen van de bezetter, zoals het buiten werking stellen van gemeenteraden 
en colleges van B&W (1941), de anti-joodse maatregelen (1941-1943), de Arbeitseinsatz 
(1942-1943) het oppakken van studenten en andere jongeren als represaille voor de aanslag 
op generaal Seyffardt (februari 1943), en de April-meistaking (1943). Een paar maal heeft 
Van Slobbe voor een dergelijke beslissing gestaan maar daar, onder invloed van de 
Aanwijzingen en van secretaris-generaal Frederiks van afgezien. Begin december 1943 
kreeg hij van de Duitse Beauftragte of Gevolmachtigde in de provincie Noord-Brabant de 
opdracht mannelijke werkkrachten te leveren voor de aanleg van verdedigingswerken. Mon-
deling en schriftelijk weigerde hij de opdracht uit te voeren, zich baserend op de Aanwij-
zingen en het Landoorlogreglement. Toen bleek dat hij niet onder de opdracht uit kon 
komen, diende hij begin februari 1944 zijn ontslag in en dook hij in afwachting van het 
antwoord uit voorzorg onder. Een maand later kreeg hij zijn ontslag.  
 Aan wethouder en loco-burgemeester J.M. Meeùs werd een gelijktijdig gevraagd 
ontslag geweigerd. Hij moest tegen zijn zin de functie van waarnemer op zich nemen en zich 
zien te redden uit een moeilijke positie die Van Slobbe had weten te vermijden. Hij dacht een 
oplossing gevonden te hebben door in de krant een oproep te plaatsen voor werken aan 
verdedigingswerken. Zo hoefde hij zelf niemand aan te wijzen. Daarna werd hij ziek en nam 
NSB-wethouder J.C. van der Aa zonder bezwaren de vorderingseisen over. De meeste 
opgeroepen inwoners kwamen echter niet meer opdagen. 
 Na de waarneming van het burgemeesterschap door wethouder J.M. Meeùs (eind  
februari – begin april 1944) en wethouder J.C. van der Aa (begin april – half juli 1944) werd 
G.C. Blom op 17 juli 1944 door de bezetter tot burgemeester benoemd. Op 27 oktober, twee 
dagen voor de bevrijding van de stad, vluchtte hij wegens de nadering van de Geallieerden  
naar het noorden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Blom belasting-
inspecteur in Breda. Hij werd lid van de NSB en van de Nederlandse/Germaanse SS. Na 
eerst zelf de burgemeesterscursus voor NSB’ers gevolgd te hebben die in 1941 op advies 
van de Duitsers was opgezet, werd hij leider en lesgever van diezelfde cursus in het NSB-
district Breda. Van april 1942 tot juli 1944 was hij wethouder van Financiën in Rotterdam 
onder de bekende NSB-burgemeester F. Müller.  
 Twee dagen na het vertrek van Blom begaf burgemeester Van Slobbe zich op 
zondagmiddag 29 oktober 1944 naar de zojuist bevrijde binnenstad en werd hij door een 
enthousiaste bevolking in zijn functie hersteld. Niettemin vond het overgangsbestuur dat zijn 
beleid dermate controversieel was geweest dat het nader moest worden onderzocht. 
Daarom werd hij ruim een maand later door het Militair Gezag (MG) voorlopig op non-actief 
gesteld in afwachting van de resultaten van een zuiveringsonderzoek. 
 
Na de bevrijding van het zuiden van Nederland was het gewenst zo snel mogelijk een nieuw  
lokaal gezag in te stellen, dat het vertrouwen zou hebben van de bevolking en waarin voor 
ongewenste elementen geen plaats zou zijn. Met het oog op het bereiken van die doel-
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stelling werden door de Nederlandse regering in Londen talrijke besluiten uitgevaardigd over 
de berechting en zuivering van ongewenste personen.  
  In Breda verliep de zuivering aanvankelijk zeer chaotisch. Zij werd onder druk van 
het nabij blijvend front meestal uitgevoerd door leden van het georganiseerde maar ook 
ongeorganiseerde verzet. Talrijke personen werden om uiteenlopende redenen opgepakt, 
variërend van ‘landsverraderlijk gedrag’ en ‘actieve hulpverlening aan de vijand’ tot ‘on-
vaderlandslievend gedrag’ en het ‘vertonen van een slappe houding’. 
 Om verscheidene redenen duurde het in Breda van januari tot april 1945 eer de 
zuiveringscommissie voor het gemeentepersoneel kon worden samengesteld en geïnstal-
leerd. Van de ongeveer 1500 personen die gedurende de oorlog in losse of vaste dienst van 
de gemeente waren werd een zeventigtal bij de commissie aangeklaagd. Voor ongeveer 
veertig van hen die nog in dienst waren leidde het tot een maatregel, variërend van berisping 
tot ontslag. 
 Vier leden van de 108 na de oorlog in aanmerking komende politiefunctionarissen 
werden door het Bijzonder Gerechtshof langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Zestien 
anderen kwamen voor de zuiveringscommissie van de politie. De helft werd niet gestraft of 
buiten vervolging gesteld, de andere helft ontving een lichtere straf in de vorm van een 
berisping, salarisinhouding, overplaatsing of een voorwaardelijke straf. 
  
Met ingang van 10 december 1944 werd de op 29 oktober daarvoor teruggekeerde 
burgemeester B.W.Th. van Slobbe door de waarnemend commissaris van de koningin van 
Noord-Brabant gestaakt, voorlopig op non-actief gesteld met behoud van salaris, in 
afwachting van nader onderzoek. De beslissing werd genomen op basis van een voorlopig 
onderzoek, dat in november te Breda door een commissie werd uitgevoerd onder leiding van 
de districts militair commissaris (DMC) Van Boetzelaer. Ze riep tegenstrijdige reacties op: 
goedkeuring door een deel van de ambtenaren en leden van het verzet maar ook afkeuring 
van talrijke Bredanaars uit het politieke en maatschappelijke leven. 
 Van Slobbe beschouwde de staking en de lange procedure daarna als onterecht en 
zeer vernederend. Hij voerde een actieve verdediging. In juni 1945 zag het er naar uit, dat 
het advies tot ontslag van de lokale Bredase zuiveringscommissie en documentatie-
commissie door het Centraal Orgaan op de zuivering van overheidspersoneel (COZO) zou 
worden overgenomen en doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. De lande-
lijke commissie van advies inzake de ambtenarenzuivering kwam echter tot de conclusie dat 
er geen termen voor ontslag aanwezig waren. Half oktober 1945 viel de beslissing van de 
minister: Van Slobbe kon zijn werk hervatten. 
 Het onderzoek naar de houding van oud-wethouder en oud-waarnemend burge-
meester J.M. Meeùs leidde in september 1945 tot een proces voor het Tribunaal van Breda. 
De uitspraak daarvan is opvallend te noemen. Hij werd vrijgesproken van het eerste punt van 
beschuldiging: hulp aan de vijand. Van de handelingen strijdig met de belangen van het 
Nederlandse volk waarvan hij in het tweede punt werd beschuldigd werd hij niet vrijge-
sproken maar ze werden niet zwaar genoeg bevonden om een maatregel op te leggen. 
  Over G.C. Blom, de nationaalsocialistische burgemeester, die in Breda als zodanig 
slechts kort (juli-oktober 1944) en terughoudend was opgetreden, werd beslist dat hij juist 
daarom beter in die stad  berecht kon worden dan in Rotterdam waar hij NSB-wethouder was 
geweest. Eind april 1947 werden hem bij vonnis drie maatregelen op gelegd: vijf jaar interne-
ring, verbod een openbaar ambt te bekleden en ontzetting uit het kiesrecht. In het najaar van 
1948 werd hij wegens zijn positieve houding en gedrag vrijgelaten. 
 NSB-wethouder J.S. de Groot werd in juni 1950 bij verstek veroordeeld tot zeven jaar 
gevangenschap. Na zijn terugkeer in 1953 uit Russische gevangenschap kreeg hij een 
voorwaardelijke, en kort daarna, een definitieve kwijtschelding van straf. 
 NSB-wethouder J.C. van der Aa werd in 1948 tot 15 jaar gevangenisstraf veroor-
deeld, niet voor zijn optreden in Breda maar voor zijn spionageactiviteiten na ‘Dolle Dinsdag’ 
ten gunste van de Duitsers.  
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In de ‘Nabeschouwing’ wordt, terugkijkend, ingegaan op de voornaamste gebeurtenissen die 
opvallend en kenmerkend waren voor de Bredase oorlogsgeschiedenis. Hieronder worden zij 
kort aan de orde gesteld.  
 Het goedbedoelde vooroorlogse evacuatieplan van de burgemeester ontaardde door 
omstandigheden in een als chaotisch te bestempelen vlucht en droeg zo ten onrechte bij aan 
een negatieve beeldvorming over hem. Ook de uitbreiding van de stad per 1 januari 1942, 
toen de bestuurlijke omstandigheden gewijzigd waren en de burgemeester daar gebruik van 
maakte om zijn doel sneller te bereiken, heeft meegewerkt aan een negatieve stemming, 
vooral bij de geannexeerde inwoners. Een door velen als juist en noodzakelijk beschouwde 
ontwikkeling kreeg zodoende een negatieve lading.   
 Onder leiding van Van Slobbe werd zolang mogelijk geprobeerd door de bezetter 
gewenste organisaties zoals de Winterhulp en de Bond voor Heemkunde in eigen hand te 
houden. 
 De opgedrongen NSB-wethouder kreeg geen ruimte. Van Slobbe slaagde erin een 
betrouwbaar persoon, J.M. Meeùs, te benoemen als vervanger voor de twee ontslagen 
vooroorlogse wethouders. 
 De berechting en zuivering van de Bredase bestuurders, ambtenaren en politie-
functionarissen heeft in Breda, net als elders veel discussie opgeleverd. Op basis van het 
aantal van nationaal-socialistische of pro-Duitse sympathisanten bij de Bredase politie en het 
overheidspersoneel kan echter niet gesproken worden van een korps of overheidsapparaat, 
dat nationaal-socialistische sympathieën of optreden vertoonde. Afhankelijk van ideaalbeeld 
of ingenomen standpunt blijft het echter altijd mogelijk hierbij positieve of negatieve kantte-
keningen te plaatsen.  
 De bevrijding van Breda en die van de andere gemeenten in Noord-Brabant en 
Limburg kwam maanden eerder dan voor de rest van het land en werd voorafgegaan door 
een laatste poging van de bezetter de bevolking met geweld tot medewerking aan hun 
defensie te pressen. Een Hongerwinter zoals in het westen van Nederland bleef de stad 
bespaard door de ‘vroege’ bevrijding. 
 De uitschakeling van de gemeenteraden als lokale vertegenwoordiging van het 
democratisch bestuurssysteem en de degradatie van de wethouders tot ambtenaren gaf de 
burgemeesters op papier veel macht en verantwoordelijkheid maar werd in de praktijk op alle 
mogelijke manieren aan banden gelegd en  beperkt. De doortastende persoonlijkheid en het 
overheersende karakter van de Bredase burgemeester B.W.Th. van Slobbe, al zichtbaar 
vóór de  Duitse bestuurswijziging, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het idee bij een deel 
van de Bredase bevolking, dat Van Slobbe te zeer een verlengstuk van de bezetter is 
geweest en een te gewillig uitvoerder van hun wensen. Zijn gevoel voor verantwoorde-
lijkheid en de aansporingen van zijn ambtelijke ‘chef’, de secretaris-generaal van Binnen-
landse Zaken brachten hem er toe in 1942 een tweede ambtstermijn te aanvaarden.   
 
Deze studie over Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft als doel bij te dragen aan een 
meer afstandelijke, rationele, minder emotievolle kijk op zo’n belangrijke periode uit de 
geschiedenis van de stad. Ze wil ook een aanvulling en nuancering zijn op het bestaande 
algemene beeld van de ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’.  
 In dit kader verdient het aanbeveling op meer terreinen vergelijkend onderzoek te 
doen naar de regionale en lokale oorlogsgebeurtenissen. Eén van de onderwerpen zou het 
onderzoek kunnen zijn naar het aandeel en de rol van de katholieke geestelijkheid van de 
zuidelijke provincies in het verzet tegen de Duitse bezetter, een rol, die naar mijn mening tot 
nu toe onderschat wordt.   
  


