Een vroege erfenis van de Tweede Wereldoorlog
de voormalige illegaliteit en de onstabiele bestuurlijke
situatie in Breda: oktober 1944 - mei 1945 1
door

HENK TERMEER
De bevrijding van Breda door Poolse troepen op 29 oktober 1944 was een ingrijpende gebeurtenis. 2 Voor de inwoners van die stad betekende de bevrijding immers het einde van viereneenhalfjaar Duitse bezetting en luidde zij het begin in van
de nu nog steeds voortdurende naoorlogse vredesperiode.
In dit artikel wil ik laten zien dat de overgang van bezetting naar vrijheid in
Breda bepaald niet soepel is verlopen, maar juist veel problemen heeft gegeven, met
name op het gebied van het burgerbestuur en de pers. Daarin verschilde Breda overigens niet van diverse andere grote steden in het bevrijde Zuiden. 3 Er ontstonden in
de eerste maanden na de bevrijding in veel steden bestuurlijke crises. Dat kwam door
de zwakte van het burgerlijke bestuur en door het optreden van de voorlTulige illegaliteit gedurende de ongelijktijdige overgang van bezetting naar vrijheid en van
oorlog naar vrede.
In het geval van Breda valt over de bestuurlijke situatie al het nodige te melden,
omdat er met name van de naoorlogse Bredase organisaties van de voormalige illegaliteit veel materiaal bewaard is gebleven, dat inmiddels is onderzocht. Dat bronnenmateriaal is bijzonder waardevol, omdat het ons veel nieuwe informatie verschaft:
niet alleen over de woelige periode meteen voor en na de bevrijding, maar ook over
de Bredase illegaliteit en haar samenstelling tijdens en meteen na de bezettingstijd.
Over die twee onderwerpen gaat deze bijdrage dan ook.

Voorbereidingen op de bevrij'ding
Vooral sinds de landing van de geallieerde troepen in Normandië op D-Day (6
juni 1944) begon men zich van diverse kanten op de bevrijding en de periode daarna
voor te bereiden. Een van die voorbereidingsmaatregelen werd genomen door de
Nederlandse regering in Londen en betrof de oprichting van de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten (NBS of BS). Onder leiding van Bevelhebber der
Nederlandse Strijdkrachten (BNS), prins Bernhard, zouden in die BS de gewapende
groepen uit de illegaliteit gebundeld moeten worden, zodat ze gecoördineerd bij de
militaire bevrijdingsstrijd zouden kunnen worden ingezet. De landelijke, regionale
en plaatselijke leiding van de BS werd kort voor het begin van de bevrijding toebedacht aan zogeheten 'Delta's'. In zo'n Delta of Driehoek zouden de leiders van de
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KP (Knokploegen), RVV (Raad van Verzet) en OD (Ordedienst) moeten gaan samenwerken.
In Breda kwam de samenwerking in de gewestelijke Delta slechts heel moeizaam en aarzelend van de grond. De respectieve 'commandanten' C.A. van der
Hooft ('Cor') van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) en de
Landelijke Knokploegen (LKP) , W.A. Schouten ('Sandtman') van de RVV en gewestel~jk commandant van de OD, drs. A. van der Poel, vertegenwoordigden zeer
ongelijksoortige grootheden. De LO/LKP was in de illegaliteit het actiefst geweest
en beschikte over de meeste mensen en middelen. De RVV was in Breda een nieuw
verschijnsel en werd opgericht door Schouten, die in de loop van augustus 1944 in
Breda was neergestreken. Daar zocht hij contact met enkele pas in de maanden voor
de bevrijding ontstane groepen en groepjes. Hoewel van een oorspronkelijke 'RVVBreda' dus geen sprake was, claimde Schouten rond de bevrijding over enkele honderden manschappen te beschikken, waaronder de groep D68. 4
De Bredase OD van 1944 had met het verzet niet veel uitstaande gehad, maar in
onderling overleg met de leiders van KP enRVV was toch besloten dat Van der
Poel de regionale Delta zou leiden. Overeenkomstig de doelstelling van de OD, die
na de bevrijding de ordehandhaving voor haar rekening zou nemen, kwam men
overeen dat de OD de gevangenneming en inbewaringstelling van politiek verdachten na de bevrijding zou verzorgen. Maar van dat laatste kwam niets terecht, omdat
de daarmee belaste OD-functionaris zich kort voor de bevrijding terugtrok. 5 Daarop
werd de LO/LKP alsnog gevraagd voor het uitvoeren van deze taak. Maar olTldat er
door de OD nog geen voorbereidingen waren getroffen, was dit in feite onbegonnen werk. Bij de bevrijding bleek bovendien dat ook allerlei groepen van de beide
andere Delta-partners en uit de bevolking aan het arresteren sloegen 6 zonder dat er
van enige coördinatie sprake was.

De wisseling van de macht
Juist om na de bevrijding allerlei problemen bij het handhaven van de openbare
orde te voorkomen, had de regering in ballingschap het Militair Gezag (MG) opgericht
en gesteld onder leiding van generaal-majoor mr. H.J. KruIs. Dit MG viel onder de
minister van Oorlog en had grote volmachten gekregen voor de korte overgangsperiode waarvan rnen verwachtte dat het actief zou zijn. Het bestond uit in militair uniform
gestoken burgers, die in Londen een spoedopleiding hadden gekregen om op te treden
gedurende de Bijzondere Staat van Beleg die na de bevrijding van kracht werd.
De opdracht van de tot 1 maart 1945 in Brussel en daarna in Breda gevestigde staf
van het MG was om te fungeren als verbinding tussen de geallieerde autoriteiten en de
Nederlandse burgerbestuurders. In het bijzonder de in de grote steden gestationeerde
militaire commissarissen moesten ervoor zorgen dat de bevolking rustig bleef en dat de
bevolking en de burgerlijke autoriteiten de oorlogvoering niet zouden hinderen.
De militair commissaris van Breda, ir. D.C.C. baron van Boetzelaer, arriveerde
pas enkele dagen na de bevrijding van Breda (31 oktober) en trof daar toen een chaotische situatie aan. Het oude college van Burgemeester enWethouders onder lei-
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ding van de in maart 1944 door de bezetter ontslagen n.w. van Slobbe was teruggekeerd, maar had nog nauwelijks greep kunnen krijgen op het gemeentelijke apparaat
en de toestand in de stad. Er werd nog volop door allerlei groepen gearresteerd. Met
name de omvangrijke groep 'D68' van Th.N.J. Dankers en de groep 'Geuzenvendel'
onder leiding van J.J. de Hoogh vormden een ordeprobleem van jewelste, doordat
zij volstrekt eigenmachtig arresteerden, vorderden en de bevolking terroriseerden.
Oud-KP-medewerkster Martha van Huessen-Pikaar beschreef de eerste groep kort
na de bevrijding als volgt. "Er is een club van D68, zoals ze genoemd worden, mannen die geprobeerd hebben de Geallieerden in te halen ... Het zijn flinke mannen en
ze hebben het prachtig voor elkaar, want ze hebben een gebouw gevorderd en geheel militairistisch ingericht met eet- en slaapzalen. Voor het gebouw staat een
kanon opgesteld, waaraan alles, wat ze buit gelnaakt hebben en langs de weg gevonden hebben, opgehangen wordt." En over aanvoerder Dankers schreef ze: "Van achteren hangt er net zoveel aan als van voren: sabel, een trajectkaart, een riem met hulzen, te veel om op te noemen ... (hij) rijdt overal naar toe, steeds heeft hij ter beschernüng een paar nlensen onl zich heen."7
Van de plaatselijke OD-Ieiding met gewestelijk commandant Van der Poel aan
het hoofd ging niet veel leiding uit. Niet alleen was er rivaliteit tussen Van der Poel

1. Breda kende direct na de bevrijding een grote 'bevrijdingsillegaliteit' die de autoriteiten vecllast bezorgde, zoals de groepen 'D 68' en 'Het Geuzenvendel'. Foto van leden van laatstgenoemde groep o.l.v. J.J.
de Hoogh, 1944 (coll. BMB).
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en zijn tweede man dr. L.AH. Albering, ook het onderlinge vertrouwen tussen de
leiders en de leden van LO/LKP, RVV en OD, de organisaties die in de BS samen
moesten gaan, liet nogal te wensen over. De plaatselijke LO/LKP-Ieiding vond dat
de gewestelijke OD-top verantwoordelijk was voor het haars inziens onnodige drama van de OD-zendpost op het landgoed de Vloeiweide onder Rijsbergen.
Ondanks waarschuwingen van de LO/LKP had de OD-Ieiding die sinds 4 september bestaande, maar niet vitale zendpost laten doorwerken en begin oktober was
deze ten koste van zeventien dodelijke slachtoffers door de bezetter overvallen en
opgeruimd. 8 Die onvoorzichtigheid en de aanmatigende houding van de OD-Ieiding
meteen na de bevrijding leidden tot veel irritaties en ernstige bezwaren, vooral bij de
LO/LKP ter plaatse, die tijdens de bezetting het meeste illegale werk had verzet. Zo
was Van der Hooft door de Landelijke Sabotage Commandant (LSC) , de
Westbrabantse KP-er 'Frank' van Bijnen, benoemd tot Gewestelijk Sabotage
Commandant (GSC) en aangewezen om later commandant van de op te richten
stoottroepen te worden. 9 Maar Van der Poel en Schouten wierpen zich al meteen na
de bevrijding op als de toekomstige BS-leiders en troffen als zodanig maatregelen
voor het formeren van stoottroepen en bewakingstroepenYI Dat weerhield de
LO/LKP-groep er vervolgens van om tot die BS-onderdelen toe te treden, zoals
overal elders wèl was gebeurd.
Ondertussen probeerde Van der Hooft als chef van de politieke recherche der
BS enige lijn te brengen in het opsporingswerk van politiek verdachten. Al voor de
bevrijding had hij op aanwijzing van Van Bijnen om er vertrouwde juristen bij in te
schakelen, vier meesters in de rechten aangetrokken. De oud-procureur-generaal bij
het Nederlands-Indische gerechtshof en oud-gijzelaar mr. H.W. Felderhof, de advocaten mr. E.H. Toxopeus en mr. AAM. Struycken en de industrieel mr. P. van
Boven zouden een en ander in goede banen moeten leiden. Bij dit opsporingswerk
zette Van der Hooft nu voornamelijk zijn mensen uit de LO ILKP in. 11 Maar de
voortdurende wilde arrestaties frustreerden hun werkzaamheden nog geruime tijd.
Twee weken na de bevrijding was de tegenstelling OD/RVV versus LO/LKP binnen de BS dusdanig toegenomen dat Van der Hooft met zijn politieke recherche
overstapte van BS naar het MG. 12
Van de politie onder leiding van conmlissaris van politie De Bruin ging ondertussen weinig initiatief uit in deze periode. De arrestatie van politiek verdachten
vond veelal buiten het politie-apparaat om plaats; wel waren er enige 'goede' politiemensen bij het arrestatiewerk van BS, resp. MG ingeschakeld. Op last van militair
commissaris Van Boetzelaer waren tegen enkele leden van het politie-apparaat wèl
de eerste noodzakelijke voorlopige zuiveringsmaatregelen genomen en was er een
commissie ingesteld om verdere gevallen te onderzoekenY Maar de eigenlijke zuivering van dat apparaat moest in feite nog beginnen.
De meeste zorgen baarden militair commissaris Van Boetzelaer aanvankelijk de
vele klachten over het ongecontroleerde optreden van de veelal uit jonge 'bevrijdingsillegalen' samengestelde groep D68 onder leiding van hun commandant
Th.N.]. Dankers.J4 Deze ongeveer 300 man sterke groep, "tot aan de tanden gewapend", aldus Van Boetzelaer later, 15 opereerde vanuit de tuinbouwschool aan de
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2.

Het arresteren van
een politiek verdachte in Breda,

1945
(coiL GAB).

Teteringsedijk en maakte regelmatig Breda en omgeving onveilig. Volgens een verslag van 7 november van Derksema, het hoofd van Sectie III van MG, maakte deze
groep zich "schuldig aan talrijke overtredingen en misdrijven (rooven, stelen enz.).
De leider Dankers is gearresteerd geweest, doch is uit het Huis van Bewaring vrij gelaten, aangezien zijn troepen kwamen dreigen met handgranaten." Derksema drong
er bij zijn chef KruIs op aan prins Bernhard als hoofd van de BS te verzoeken deze
'stoottroepen' met spoed te verplaatsen. J6
Van Boetzelaer, evenals Derksema nogal gealarmeerd, zond KruIs blijkbaar een
brief van nog ernstiger strekking, want op 13 november richtte de chef-stafMG een
brief aan de prins, waarin hij op de "groote moeilijkheden" wees die zijn militair
commissaris in Breda nog steeds ondervond van de "zogenaamde Stoottroep van
Dankers". Deze verweet hun "terrorisme, brutaliseeren der burgerbevolking, diefstal
en vele andere onwettige en onrechtmatige daden." "De toestand is zelf" zoo ernstig", zo vervolgde KruIs, "dat - alhoewel Maj. Van Boetzelaer met alle hem ten
dienste staande middelen tracht deze groep tot rede en medewerking te brengen hij, waar hij zelf niet over voldoende gewapende macht beschikt, vreest mij te moeten verzoeken een ingrijpen tegen de groep Dankers in te roepen, of zelfs, in noodgeval, zelve bij den Geallieerden Commandant ter plaatse om gewapende
Geallieerde macht als hulp te moeten inroepen." Tot slot verzocht KruIs de prins al
het mogelijke te doen 0111. aan deze "in hooge mate ongewenschten toestand" zo
spoedig mogelijk een einde te maken. 17
Na dat verzoek van KruIs van 13 november kwam er in elk geval wèl schot in
de zaak. Al op 19 november rapporteerde Derksema: "De groep-Dankers is thans
door de Poolsche legerautoriteiten meer over de geheele stad verspreid ... De klachten zijn ... zeer verminderd, doch het blijft zeer wenschelijk, dat deze groep zoo
spoedig mogelijk als militair onderdeel wordt overgeplaatst." 18 In opdracht van de
Britse Field Security werd na overleg met de staf van de prins besloten deze zich mis-
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dragende formaties bevrijdingsillegalen gedwongen in de Stoottroepen (hierna afgekort als ST) op te nemen. Met die militarisering beoogde men verder wangedrag te
voorkomen door bestraffing mogelijk te maken. 19 Wanneer de opneming in de ST
precies plaatsvond is niet duidelijk. Wel staat vast dat van de groepen D68 en
Geuzenvendel begin december grote delen naar de ST waren overgegaan en naar
Vught waren overgeplaatst. Commandant Brabant 'Sjef De Groot meldde op 4 december aan het Commando Zuid dat er een ge Compagnie ST van 144 man was gevormd met als commandant De Hoogh en een 10e Compagnie van 154 man onder
commandant Dankers. Beide eenheden waren "geconcentreerd en gelegerd" in een
schoolgebouw te Vught, waar inmiddels met de militaire training was begonnen. 2o
Maar ook na hun overplaatsing en gedwongen opneming in de ST veroorzaakten de groepen van Dankers en De Hoogh nog problemen. Zo vermeldde een verbindingsofficier van de Staf BNS dat zij "gedurende hun opleidingstijd in het depot
te Vught vaak nog Breda en omstreken 'onveilig' maakten".21 Een van die voorvallen werd beschreven door een hoge officier, verbonden aan de inmiddels naar Breda
verplaatste Staf BNS: "Een ongewoon beeld leverde ons stafgebouw toen ik terugkeerde van een inspectietocht. Het was omsingeld door een compagnie
Stoottroepen. Het waren gezeggelijke knapen, die gewezen op het verkeerd dragen
van hun wapens dit dadelijk wijzigden. Zij zeiden daar te staan om te zorgen dat hun
comnlandant die bij de BNS ontboden was weer terug kwam en niet door ons werd
gevangengenomen. De Compagniescommandant was ontboden om verantwoording
af te leggen dat hij teveel varkens roofde. "22 Pas na hun inzet begin januari bij defensieve frontoperaties - de ge Compagnie in het Zeeuwse St. Philipsland en Tholen,
de 1Oe aan de nabijgelegen Brabantse oever van Volkerak en Hollandsch Diep 23 was er in Breda weer sprake van een min of meer normale situatie.
Behalve het politie-apparaat stond aanvankelijk ook het normale burgerlijke bestuur aan de zijlijn. Militair commissaris Van Boetzelaer had het fungerende gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Van Slobbe eerst min of meer onder
voogdij geplaatst. Geen enkel besluit mocht uitgevoerd worden zonder toestemming
van de militair commissaris. 24 De achtergrond van die venegaande bemoeienis niet
het burgerlijk bestuur was gelegen in de persoonlijke opvatting van Van Boetzelaer
dat er in Nederland op grote schaal met de bezetter was geheuld, met name ook
door de aangebleven Nederlandse gezagsdragers. 25 In die opvatting werd hij gesteund door bepaalde ambtenaren die zich in de bezetting door Van Slobbe gebruikt
hadden gevoeld, en door vele voormalige illegalen. Die laatste wensten nu een grondige zuivering van het gemeentelijke bestuursapparaat, iets waaraan Van Slobbe naar
hun inzicht nog steeds niet was toegekomen.
Begin december werd de knoop door gehakt. Ook al waren er geen echte termen voor een stakingsmaatregel aanwezig, men vreesde dat het uitblijven van een
voorlopige zuivering van Van Slobbe tot protesten en verdere onrust onder de bevolking zou leiden. Op advies van Van Boetzelaer en een provinciale commissie inzake de burgemeesterszuivering, waarin ook oud-illegalen zitting hadden, besloot
waarnemend commissaris der koningin, jhr. mr. J.T.M. Smits van Oyen om Van
Slobbe alsnog in zijn functie te staken. Voorlopig zou wethouder en loco-burgemeester mr. E.H.L.M. van Mierlo het burgemeesterschap waarnemen.
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De pers
Naast de exponenten van de humanitaire en gewapende illegaliteit, was er nog
de oud-illegale pers. Kort na de bevrijding begonnen in Breda twee dagbladen van
oud-illegale signatuur te verschijnen, omdat de beide vooroorlogse kranten tijdens
de bezetting te lang doorverschenen waren en door het MG voorlopig niet acceptabel werden geacht. De grootste oplage kreeg het katholieke dagblad De Stern, forn.eel een voortzetting van het illegale blad De Stern uit Tilburg. Het werd echter geheel verzorgd door vroegere redactieleden van het inmiddels verboden Dagblad van
Noord-Brabant en Zeeland. Het was een uitgave van de stichting De Stem-in-oprichting en stond onder supervisie van een Raad van Toezicht, waarin de gewestelijke
OD/BS-commandant dr. L. Albering de leiding had. 26 Het blad bleef de hele hier
behandelde periode door verschijnen.
Het tweede Bredase dagblad was getiteld Nlededeelil1genblad- Trouw. Het werd
verzorgd door de plaatselijke Trouw-verspreidingsgroep, die bestond uit "principiële
katholieken en protestanten"27. Als hoofdredacteur trad de katholiek A.L. Govers
op, die vroeger de Dordrechtsdie Courant had geleid. Dit dagblad Trouw waren echter
maar zes weken beschoren. Govers staakte de uitgave als dagblad enkele dagen nadat
op 10 december in de katholieke kerken een herderlijk schrijven van de Bredase bisschop P.W.A. Hopmans was voorgelezen. Daarin werden de katholieken vermaand
niet de "neutrale pers" (te weten Mededeelingenblad- Trouw) te lezen en te ondersteunen, maar uitsluitend de katholieke (te weten De Stem). Govers zette Trouw daarop
voort als weekblad voor het hele bevrijde Zuiden. Tot de herverschijning van de
vooroorlogse Bredasche Courant met ingang van begin januari gaf het MG in Breda
dagelijks een Mededeelingenblad Militair Gezag uit. 28
Naast De Stem en Trouw verschenen meteen na de bevrijding in Breda nog een
wekelijkse editie van het communistische oud-illegale blad De Waarheid en het
weekblad De Vr(je Stem. Ook dat laatste blad had een illegale herkomst. De oorsprong ervan lag namelijk in een klein illegaal blad dat sinds juni 1944 in Oosterhout
was gemaakt. 29 Na de bevrijding was het als algemeen weekblad blijven verschijnen. 30 Sinds half januari kwam het uit als orgaan van het district Breda van de
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (GOIWN) en sinds 1 april 1945 als
blad van die Gemeenschap voor het hele bevrijde gebied. De redactie was gevestigd
te Breda en stond eveneens onder leiding van oud-gijzelaar Govers. Al met al werd
ook de Bredase pers in de eerste maanden na de bevrijding overheerst door oud-illegalen en hun bladen.

De voormalige illegaliteit: de organisatie
In het voorgaande bleek dat alle onderdelen uit de vooffi1alige illegaliteit in de
eerste weken en maanden na de bevrijding van Breda een grote invloed uitoefenden
in het maatschappelijke leven. De vroegere gewapende illegaliteit deed dat vooral op
de arrestaties van politiek verdachten, de humanitaire oud-illegaliteit op de bestuurlijke gang van zaken en de vroegere medewerkers aan de illegale bladen op de pers
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3. De uit"ave van dit Bredase dagblad werd al na zes weken gestaakt nadat de bisschop van Breda zich had
uitges;oken tégen een neutrale pers (Mededeelingenblad Trouw) en vóór een katholieke pers
(De Stem), 1944 (coiL BMB),
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van na de bevrijding. Om deze oud-illegaliteit, deze onbekende grootheid afkomstig
uit de bezettingstijd, wat beter te doorgronden, lichten we hierna het ledenbestand
van haar eigen organisatie door, te weten de Bredase afdeling van de GOIWN.
Toen Breda eind oktober werd bevrijd, was het al ongeveer anderhalve maand
geleden dat de bevrijding van het Zuiden begonnen was. De vroegere illegaliteit in
de eerder bevrijde zuidelijke gebieden was inmiddels gestart met het opzetten van
een nieuwe eigen organisatie, de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland
(ook wel genoemd de Gemeenschap Nederland of de GOIWN). Daartoe ging men
vooral over om de oud-illegale krachten te bundelen tegen het herstel van het 'oude'
burgerbestuur. De verzetsveteranen vonden namelijk dat zij in de meeste bevrijde
steden gewoonweg genegeerd werden, terwijl de 'oude' burgerlijke gezagsdragers
hun plaatsen weer innamen en nauwelijks serieus werk maakten van de zuivering
van het am.btenarenapparaat en de politie. Daar wenste men met de GOIWN tegen
op te komen. 3l

4.

Groepsportret van oud-verzetsmensen van de LOIKP, Breda 1945. In het midden zit Cor van der
Hooft, onder wiens leiding de GOIWN-afèleling in Breda werd opgezet. Achter hem staan v.l.n.r.
Henk van Dijk, Kees Millenaar, Henk Smith, Gerrit Lourens, Panl Ueberfèldt, Theo AIberda ]elgersma,
Elly Ueberfeldt en Van den Acker (part. coll.).

Ook in Breda werd medio november begonnen met het organiseren van een
district van die GOIWN. Dat gebeurde onder leiding van C.A. van der Hooft. Deze
Cornelis Andl-ies van der Hooft was van gereformeerde huize. Als jonge grenscommies - hij was 33 jaar in 1944 - eerst in Chaam, later in Breda, raakte hij al snel na
de Duitse inval betrokken bij het over de grens loodsen van Franse krijgsgevange-
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nen, joden en later geallieerde vliegers. Toen de Landelijke Organisatie voor hulp
aan onderduikers (LO) en de Landelijke Knokploegen (LKP) in de tweede helft van
1943 het verbrokkelde illegale werk in West-Brabant gingen coördineren, werd
'Cor' daarvan de bezielende en actieve leider. Persoonlijke deelname aan KP-acties
schuwde hij daarbij niet en met name in West-Brabant genoot Van der Hooft bij
zijn eigen mensen een groot persoonlijk gezag. Na de bevrijding was het zijn ideaal
de GOIWN groot te maken,32 om aldus onder een goede leiding de voormalige illegalen in te schakelen bij zuivering, berechting en wederopbouw, om ontsporingen te
voorkomen en om hen bij de terugkeer naar de burgermaatschappij te helpen. 33
De Bredase GOIWN-in-spe was op 14 november na een bezoek van de
Vughtse advocaat en provinciale LO-voorman mr. H.B.S. Holla opgestart. Maar het
nam nogal wat tijd voordat hier onder leiding van de regionale VOOll.11an en districtsvoorzitter Van der Hooft en zijn secretaris H.J. Smith een gestructureerde organisatie
op poten was gezet.
In februari 1945 waren in het district inmiddels 28 kringen 34 georganiseerd, elf
in Breda zelf, drie in Oosterhout, twee in zowel Dongen als Gilze-Rijen en steeds
een in Nieuw-Ginneken, Chaam, Rijsbergen, 's-Gravenmoer, Terheijden, Wagenburg, Made, Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg en Raamsdonksveer; alleen
in Waspik ontbrak nog een kring. Die 28 kringen telden bij elkaar 307 leden, waarvan 136 in Breda. Maar in nog geen enkele kring waren alle leden al officieel toegelaten. Wel waren de ballotagecommissies aangesteld en met hun werk begonnen.
Ook hadden alle kringen in hun voorlopige samenstelling kringbesturen en per gemeente comn1issies van vertrouwensmannen aangewezen.
Zoals schema I laat zien waren de 28 kringen in vier afdelingen gegroepeerd,
één voor de stad Breda en drie voor de omliggende dorpen. Elke afdeling had een
eigen afdelingsraad, een eigen afdelingsbestuur en een eigen ballotagecommissie.
Daarboven was een districtsraad van vijf personen en een districtsbestuur van twee
personen gevormd. Als vertrouwensraad van het district fungeerde de Bredase commissie van vier vertrouwensmannen. Uit het schema blijkt ook dat al met al een
tiental personen in de raden namens de voormalige illegaliteit van Breda en omgeving naar voren trad; Van der Hooft behield daarin de centrale plaats, die hij al in de
illegaliteit had ingenomen.
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Schema I BESTUURDERS VAN HET DISTRICT BREDA DER GOIWN (febmari 1945)
kringbestuurders
leden afdelingsraad
Mdelingen, vertegenwoordigers en het
aantal leden per kring

bestuurders afdeling
leden districtsraad
bestuurders district
districtsvertrouwensraad
afgevaardigden naar
Provinciale Raad

Mdeling Breda (136 leden)
E. Sprangers, Breda-kring 1 (7)
]. Vermeij, Breda-kring 2 (14)
G. Verdaasdonk, Breda-kring 3 (14)
K. Millenaar, Breda-kring 4 (16)
D.W. van Ouwerkerk, -kring 5 (17)
R.E. EIsinger, Breda-kring 6 (14)
C.A. van der Hooft, -kring 7 (13)
]. van Beers, Breda-kring 8 (16)
]. Smit, Breda-kring 9 (11)
M. Vonk, Beek-kring 10 (8)
A. Meeuwse, Teteringen-kring 11 (6)
AJ Puijenbroek, Breda
H.]. Smith, Breda
mI.F.AJ Deelen, Breda
dI. ] .M. Kok, Breda

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Mdeling Nieuw-Ginneken (32 leden)
G.van Hooijdonk, kring Ulvenhout (11)
]. Beenen, kring Chaam (10)
DJ van de Wetering, kring Rijsbergen (11)

x
x

x
x

x

x

Mdeling Oosterhout (99)
]. de Pender, kring Oosterhotlt-l (12)
P. Ansems, kring Oosterhout-2 (12)
H. Kramer, kring Oosterhout-3 (13)
kapl. Magnus, kring Dongen-l (15)
]. Aarden, kring Dongen-2 (16)
C. Hartman, kring 's-Gravenmoer (17)
C. Seelen, kring Rijen (14)

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Mdeling Made (40)
A.C. Loose, kring Terheijden (9)
A. Langenberg, kring Wagenberg (8)
A. Buitelaar, kring Made (5)
C. Smits, kring Hooge Zwaluwe (7)
R. van Dongen, kring Geertruidenberg (2)
]. Koster, kring Raamsdonksveer (9)

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
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In de loop van januari 1945 was in de stad Breda een begin gemaakt met het
aannemen van de leden. 3s Eind maart werden daar lidmaatschapsbewijzen aan de ongeveer 150 inmiddels toegelaten leden uitgereikt. 36 Over de organisatie op het omringende platteland zijn weinig gegevens voorhanden. In Oosterhout vond op 19
december een eerste vergadering plaats van 60 personen, waar voor de drie te vormen kringen steeds twee 'vertrouwensmannen' werden aangewezen. Drie van hen
gingen tevens als ballotagecommissie fungeren en lumen in januari in totaal 37 leden
aan. 37 In het aangrenzende 's-Gravenmoer kondigde de ballotageconllnissie aan de
ballotage van de vijftien voorziene leden eind januari te zullen afronden. 38
Op de wijze van balloteren komen we in de volgende paragraaf terug. Hier kan
alvast worden geconcludeerd dat in het district Breda de ballotage door de plaatselijke oud-illegale voormannen redelijk vlot verliep. Ook op districts-, afdelings- en
kringniveau was het de praktijk dat eerst de voormannen in besturen en vertrouwensraden actief werden. Pas daarna begon de ballotage en werd de oud-illegale
achterban geschift en definitief tot de kringen toegelaten. De leidende rol van de
voormannen uit de vroegere illegaliteit werd ook in de Bredase GOIWN als vanzelfsprekend aanvaard.

De voormalige illegaliteit: de leden
Het grotendeels bewaard gebleven archief van de ballotagecommissie van de afdeling Breda der GOIWN bevat behalve enige correspondentie een serie ledenlijsten
en ruim 300 persoonsdossiers. 39 Dit materiaal stelt ons in staat om de samenstelling
van het Bredase ledenbestand door te lichten. 40 De resultaten van de diverse tellingen en berekeningen nemen we hierna veelal zonder bronvermelding op. Alleen als
deze gebaseerd zijn op gegevens van buiten het ballotage-archief zullen de betreffende vindplaatsen nader worden aangeduid.
Zoals we eerder vermeldden, kwam de organisatie van de GOIWN in het district Breda pas in de loop van januari en februari 1945 goed op gang. Een van de
vier afdelingen waaruit het district was samengesteld, omvatte de gemeenten Breda,
Beek en Teteringen; samen vormden zij de afdeling Breda. 41 In december installeerde het voorlopige bestuur van de afdeling onder leiding van Van der Hooft een
commissie die de aspirant-leden van de elf te vormen kringen zou balloteren. Deze
ballotagecommissie bestond uit JJ van Rij (OD), JA.M. Vermeij (katholieke duikorganisatie, LO en OD) en A.]. Puijenbroek (LO).42 Alle drie waren zij vertrouwensman van hun kring. Vermeij fungeerde tot de zomer van 1945 als secretaris.
Daarna werd zijn plaats ingenomen door H.].M. van den Brüle (pilotenhulp, OD).43
Deze commissie functioneerde van januari 1945 tot het einde van dat jaar. Tot die
periode zal de hiernavolgende analyse van de ballotage-gegevens zich beperken.
De commissie kreeg tot taak om alle zich aanmeldende aspirantleden en ook de
kernleden op de door de centrale GOIWN voorgeschreven wijze te beoordelen. 44
Op grond van de 337 bewaard gebleven aanmeldingsformulieren kan het verloop
van het aantal aanmeldingen worden gereconstrueerd. Na de eerste zeven aanmeldingen in december kwam in januari een grote golf van 110 aanmeldingsfonnulieren
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Geme~lls~hap Oud

A.nden Meer W.J. groit'
Hw. Boschstraat .47
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Breda
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Onderöeteekende Secretaris de~ Gemeenschap voor Oud illegale werkers Nederland
verklaart hierbij àat:
W.J. Smits·

Nwe Èoscnstraat 47
Breda
is cangenomen als lid der gemeenschap.
.
Hij was gedurende de bezetting steeds illegaal
werkzEam,en was bovendien ,voor de bevrijd+ng

inGedeeld bij de cOllllllandotroepen vannde
binnenlandscne strijdkrachteIl'
De Secret~ris der G.O.I.W.N.
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~

~v.d.Brule

5.

De toelating van aspirantleden voor
de GOIWN geschiedde door een
ballotagecommissie van plaatselijke
oud-illegale voormannen (part. coll.).

binnen. Tot april aniveerden er nog eens 51. In april, mei en juni volgden er nog
100, waaronder vele van personen die pas bevrijd waren. Van juli tot en met eind
1945 druppelden er nog 23 formulieren binnen. De 46 ongedateerde aanmeldingen
meegerekend, waren er in totaal 337 aanvragen te behandelenY Maar uit een vergelijking van de individuele aanmeldingen met de ledenlijsten 46 blijkt dat er nog 52
niet gedocumenteerde aanmeldingen hebben plaatsgevonden. Het totaal van degenen die zich tot eind 1945 als aspirantlid opgaven bedraagt dus 389 personen.
Van deze kleine 400 aspiranten werden er door de commissie uiteindelijk 229
(59 %) als lid toegelaten en twintig (5 %) afgewezen. Niet minder dan 140 gevallen
(36 %) werden blijkens de ballotagerapporten en ledenlijsten niet afgehandeld, althans niet in de hier bestudeerde periode. 47
Dat grote aantal niet afgehandelde gevallen hing onder andere samen met problemen die zich al bij het begin van het ballotageproces voordeden. Toen, met name
in januari, hadden zich grote aantallen aspiranten gelijktijdig aangemeld, terwijl er
pas enkele leden formeel aangenomen waren. De meeste aspiranten hadden hun formulieren laten tekenen door oud-illegale werkers, die echter zelf nog niet geballoteerd waren. De commissie maakte daar in het algemeen geen problemen over; als
de ondertekenaars maar eenmaal officieel lid waren dan beschouwde ze ook hun eerder geplaatste handtekeningen ter ondersteuning van aspirantleden als geldig en kon
ook de ballotage van de laatsten doorgang vinden. Het begrip 'geldige handtekening'
betekende dus niet meer per se 'de handtekening van een aangenomen lid', maar
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werd verruimd tot 'de handtekening van een lid of van iemand die in de toekomst
lid zou worden'. In de praktijk leidde dat echter tot een opeenhoping van voorlopig
niet af te handelen aanvragen; eerst moesten immers de ondertekenaars zelf als lid
worden aangenomen. Wanneer zo'n onderstelll1er niet als lid aangenomen werd, liet
de conunissie de lidmaatschapsaanvragen die op zijn handtekening waren gebaseerd,
verder onbehandeld.
Het aantal 'geldige handtekeningen' in de nieuwe betekenis (d.w.z. van personen die ooit in 1945 lid werden) was groot: 489 handtekeningen afkomstig van 118
van de 229 leden. Ruim de helft van de leden ondersteunde dus een aspirantlid bij
zijn lidmaatschapsaanvraag. Het kader van de kringen en de afdeling was daarin het
meest actief Zo namen tien van hen 200 van de geldige handtekeningen voor hun
rekening; ongeveer de helft daarvan was afkomstig van de plaatselijke voormannen
Van der Hooft en Puijenbroek. 48
Om de invloed van die 'geldige handtekeningen' bij de ballotage te traceren is
het nodig vast te stellen hoeveel personen uit elke categorie over twee geldige handtekeningen beschikten. Van de twintig afgewezen aspiranten waren dat er slechts
drie, van de 140 niet afgehandelde aangemelde kandidaten 86 en van de 229 wèl
aangenomen aspiranten 201. Er was dus in het ballotagebeleid globaal gezien weliswaar sprake van een duidelijke correlatie tussen het voldoen aan deze (aangepaste)
formele eis en de einduitslag, maar geheel consequent werd aan die voorwaarde niet
de hand gehouden. Van veertien leden (6 %) staat immers vast dat zij zonder de twee
vereiste geldige handtekeningen werden aangenomen. 49
Maar liefSt 86 van de 140 niet afgewezen maar ook niet aangenomen aspiranten
hadden zich wèl op geldige wijze aangemeld, maar hadden geen uitsluitsel gekregen.
In hun geval speelden kennelijk inhoudelijke redenen een grote rol. Dat blijkt veelal
niet uit de ballotagerapporten, maar wordt wel enigszins duidelijk uit wat deze aspiranten op hun aanmeldingsformulier over hun illegale werk invulden. Tot die 140
niet afgehandelde gevallen behoorden namelijk negen van de 27 personen die zich
op de eerste plaats als OD-lid presenteerden en bijna alle personen (29 van de 34) die
als hun belangrijkste illegale bezigheid hun bijdrage aan de 'bevrijdingsillegaliteit' , te
weten hun functioneren in de groepen D68, Geuzenvendel of het BS-driehoeksverband noemden. Zelfs dit geringe aantal personen uit de zeer omvangrijke bevrijdingsillegaliteit, dat zich voor het lidmaatschap van de GOIWN aanmeldde, werd
dus weliswaar niet afgewezen - dat lot trof slechts één persoon -, maar werd in de
praktijk toch vrijwel in zijn geheel buiten de GOIWN gehouden. De vier wèl toegelatenen konden behalve op hun werk in de bevrijdingsillegaliteit wijzen op eerder
en naar de maatstaven van de GO IWN 'echt' illegaal werk in LO, KP of OD.
Alvorens nader in te gaan op de samensteUing van het ledenbestand van de
Bredase GOIWN-afdeling moet eerst geprobeerd worden de vraag te beantwoorden
hoe representatief die afdeling was voor de vroegere Bredase illegaliteit. Daarbij beperken we ons als voorheen tot het jaar 1945, de periode dus waarin de eerste ballotageconunissie werkzaam was. Volgens Van der Hooft, de plaatselijke en regionale
voorman van LO/LKP en GOIWN, waren vrijwel alle Bredase oud-iUegalen die de
bezetting hadden overleefd toen in de Gemeenschap opgenomen. 50 Gezien het grote
aantal van 389 aanmeldingen en 489 geldige handtekeningen moet het enthousiasme
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om tot de GOIWN toe te treden in de eerste helft van 1945 inderdaad heel groot
zijn geweest. Ook de hiervoor gesignaleerde snelle afname van het aantal aanmeldingen na juni 1945 kan erop wijzen dat de meeste geïnteresseerde oud-illegalen zich
tegen die tijd al voor de GOIWN hadden aangemeld. Maar die cijfers maken tevens
duidelijk dat er om Van der Hoofts uitspraak te toetsen in wezen twee vragen beantwoord moeten worden, namelijk hoeveel oud-illegalen er buiten de GOIWN bleven en of alle aangenomen leden wel illegaal werker waren geweest.
In antwoord op die laatste vraag kunnen we concluderen dat de overgrote
meerderheid van de 229 leden in elk geval confolTIl het voorschrift van de twee verplichte handtekeningen van al aangenomen GOIWN-Ieden werd geballoteerd. Over
de inhoudelijke normen die bij de ballotage werden gehanteerd, geven de ballotagedossiers echter slechts in weinige gevallen zoveel informatie, dat we kunnen nagaan
of een aspirant terecht of ten onrechte werd aangenomen of afgewezen. Zo wijst het
gegeven dat de 29 kandidaten die zich alleen op een rol in de bevrijdingsillegaliteit
konden beroepen, geen van allen door de ballotagecommissie als lid werden toegelaten, erop dat de ballotage inderdaad volgens de door de GOIWN opgestelde voorwaarden plaatsvond. Ook het tèit dat maar liefst 160 aspiranten (41 %) niet als lid
werden toegelaten, pleit voor de conclusie dat de 229 wel aangenomenen "gedurende geruime tijd of in belangrijke mate" illegaal werk hadden verricht. Velen van die
160 (twintig afgewezenen en 140 niet afgehandelde gevallen) behoorden kennelijk
tot het "behulpzaam publiek", waarop de illegaliteit herhaaldelijk een beroep had
gedaan. 5t
Op de vraag of alle oud-illegalen zich bij de GOIWN aansloten, lijkt een pertinenter antwoord mogelijk. In de schaarse schriftelijke bronnen over de Bredase illegaliteit hebben wij namelijk nauwelijks namen van personen aangetroffen die een sel"Îeuze rol in het Bredase verzet hadden gespeeld, maar zich niet voor het lidmaatschap van de GOIWN aamneldden. 52 De bronnen blijken de uitspraak van Van der
Hooft dus in zoverre te bevestigen dat in elk geval alle kopstukken en al hun directe
en regelmatige medewerkers uit de illegaliteit lid werden van de GOIWN. Ook staat
wel vast dat de incidentele helpers en de mensen van het laatste uur uit de
Gemeenschap werden geweerd.
Over de toelating van de groep daartussen - de talrijke personen die net wat
minder vaak of in wat mindere mate illegaal werk hadden verricht en lid werden op
gezag van de meest actieve illegale werkers 53 - valt bij gebrek aan andere bronnen
geen gefundeerd oordeel te geven. Toch lijkt zij in vrijwel alle gevallen wel gegrond
te zijn geschied. 54 De beslissing om aspirantleden wel of niet toe te laten werd immers na een onderzoek van de individuele gevallen aan de hand van algemene richtlijnen door ervaren illegale werkers genomen. Hoewel door de grote variatie aan
vormen en gradaties in het illegale werk een zekere willekeur bij die afgrenzing naar
buiten waarschijnlijk niet te vermijden viel, ging de GOIWN zo behalve de illegale
kern in elk geval ook de eerstvolgende kring van actieve helpers in het illegale werk
omvatten.
Bij hun aanmelding verschaften de aspirantleden gegevens over hun persoon.
Op het aanmeldingsformulier werd onder andere gevraagd naar hun naam en adres,
hun geslacht, hun burgerlijke staat, leeftijd, geboortedatum en -plaats, hun woon-
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plaats, kerkelijke gezindte, opleiding, hun beroep in 1940 en tijdens de bezetting,
naar hun beroep of maatschappelijke functie na de bevrijding, naar de aard, omvang
en duur van hun illegale werk en naar de personen met wie was samengewerkt. De
fommlieren moesten gedateerd en gesigneerd worden door de aanvrager en voorzien
zijn van de handtekeningen van twee al aangenomen, oud-illegale werkers. 55
Deze gevarieerde gegevens stellen ons in staat om een gedetailleerd beeld te geven van de samenstelling, de kenmerken en bezigheden van de 229 personen die de
Bredase GOIWN uitmaakten. Zonodig en zomogelijk zal dat beeld vergeleken worden met de statistische informatie die over de Bredase bevolking als geheel beschikbaar is en met de gegevens die de groep van 160 niet toegelaten aspirantleden (twintig afgewezen en 140 niet afgehandeld) over zichzelf verschafte.
De GOIWN in Breda was een mannengemeenschap. Slechts zestien van de 229
leden (7 %) waren vrouwen. Van de 34 vrouwen die zich als aspirantlid hadden aangemeld, werd er één afgewezen; de overige zeventien kregen geen uitsluitsel en
werden dus evenmin toegelaten. Het toelatingspercentage voor vrouwen (47 %) lag
bovendien aanzienlijk onder dat voor mannen (60 %). Dit wijst erop dat de ballotagecommissie over de weinige vrouwelijke aspiranten strenger oordeelde. 56
De leeftijd57 van de aangenomen leden liep uiteen van 20 (de minimum-leeftijd
voor leden van de GOIWN) tot 65 jaar. Het gemiddelde bedroeg 36 jaar en de
groep van 20 tot en met 39 jaar maakte tweederde van alle leden uit. Binnen die
groep overheersten de dertigers, doordat van de twintigers de 30 leden tot 25 jaar in
de minderheid waren. Boven de 40 jaar nam het aantal leden gestaag af. Slechts 22
leden waren ouder dan 50 jaar. De leeftijdsopbouw van de 160 niet-toegelatenen
vertoont dezelfde tendens maar is minder uitgesproken. Dat komt doordat onder hen
ook jongeren van beneden de 20 waren en doordat het aandeel van de 20- tot 25-jarigen wat groter was.
Het percentage gehuwden in beide groepen verschilde niet veel. Ongeveer
tweederde was gehuwd of gehuwd geweest. Het aandeel der ongehuwden onder de
vrouwen was echter bij allebei zo'n 10 % groter: 41 % tegen 32 % bij de mannen,
een verschijnsel dat rechtstreeks met de lagere gemiddelde leeftijd van de vrouwen
(31 jaar) samenhing.
Van de 229 leden gaven er 202 hun geboorteplaats op. Slechts een kwart (54)
van hen was geboren en getogen Bredanaar; nog een kwart (53) was geboren in
Brabant. ss Iets meer dan de helft (107, 53 %) van de Bredase GOIWN-Ieden was dus
Brabander van geboorte. Van de overige 95 lag de geboorteplaats van zestig in een
van de aangrenzende provincies. s9 De overige 35 waren geboortig uit de rest van het
land (27 %),60 Nederlands-Indië (5) ofhet buitenland (3).
Het kleine aandeel geboren Bredanaars (26,7 %) onder de leden van de afdeling
Breda van de GOIWN mag niet teveel verwondering wekken. Dat verschijnsel gold
voor de hele bevolking van Breda in 1944-1945 en was een direct gevolg van de geringe omvang van de gemeente Breda vóór de annexaties van 1927 en 1942. 61 Of
het aandeel van de elders geborenen in de Bredase GOIWN (73,3 %) groter was dan
hun aandeel in de Bredase bevolking als geheel, valt bij gebrek aan gegevens niet vast
te stellen. 62
De verstrekte infomutie over de kerkelijke gezindte levert het volgende beeld
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op. Katholiek was 65,7 % van de aangenomen leden. Dat was zo'n 20 % minder dan
men zou verwachten op grond van de 86 % die de katholieken van de hele Bredase
bevolking uitmaakten. Daarentegen leverden de Nederlands-hervom1den en
Gerefom1eerden elk 13,8 % van de GOIWN-leden en dat was bijna het dubbele,
resp. het negenvoud van hun aandelen in het totaal van de bevolking van Breda
(resp. 7,8 en 1,5 %). Ook de leden die opgaven bij geen enkel kerkgenootschap te
zijn aangesloten (4,8 %) waren oververtegenwoordigd in deze afdeling van de
GOIWN, zij het maar weinig. 63
De ondervertegenwoordiging der katholieken in de Bredase GOIWN strookt
evenals de oververtegenwoordiging van de hervormden, gereformeerden en nietkerkelijken met het beeld zoals dat in de literatuur over de Nederlandse georganiseerde illegaliteit wordt gegeven. 64 Op grond van de Bredase gegevens kan echter
nog worden vastgesteld dat de ondervertegenwoordiging der katholieken alsmede de
sterke oververtegenwoordiging der gereformeerden en hervormden zich nagenoeg
alleen zo geprononceerd voordeden in de grote groep die buiten Breda geboren
was. 65

6.

Oproep van de GOIWN om een petitie tot rechtsherstel te ondertekenen,
1945/46 (colI. BMB).
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Onder de kaderleden van de afdeling werkten deze kenmerken van het ledenbestand versterkt door. Dertig van de 229 leden oefenden enige functie in de GOIWN
uit. Dat kon een bestuursfunctie zijn of het lidmaatschap van een van de commissies.
Het ging daarbij veelal om functies op kring- en afdelingsniveau en slechts in enkele
gevallen op districts-, provinciaal of interprovinciaal niveau. Onder deze dertig kaderleden was het aantal katholieken en niet-katholieken bijna in evenwicht. Van de
28 van wie de godsdienst bekend is, waren er vijftien katholiek, drie Nederlandshervormd, niet minder dan zeven gereformeerd, een doopsgezind, een Israëlitisch en
een zonder kerkelijke gezindte. Evenals in het hele ledenbestand was een kwart van
de kaderleden geboren Bredanaar, maar in dat geval zonder uitzondering katholiek.
De overigen waren dus elders geboren en leverden alle vertegenwoordigers van andere gezindten. 66
Het vóórkomen van zoveel niet-katholieken in het kader hing zonder twijfel samen met hun voortrekkersrol in de organisaties van de illegaliteit en was waarschijnlijk ook een gevolg van de wens om de samenwerking tussen personen van verschillende religieuze komaf ook in de GOIWN voort te zetten. Bovendien wijst de opvallend vooraanstaande positie van de hervormden en gereformeerden onder de
kaderleden erop dat de leden de GOIWN-voormannen niet zozeer steunden op
grond van hun religieuze verwantschap als wel vanwege hun vertrouwen in die voormannen en de bijzondere bekwaamheden die deze in de illegaliteit hadden getoond.
Toch voerde een leidende rol in de illegaliteit lang niet altijd tot een leidinggevende functie in de GOIWN. Van de dertig kaderleden van de Bredase afdeling
hadden er althans slechts vier op hun aanmeldingsfonTlUlier verm.eld dat zij tijdens de
bezetting leiding hadden gegeven aan illegale activiteiten. Anderzijds waren er negen
personen die een of andere leidende rol in de illegaliteit opgaven, maar die in de
GOIWN toch 'gewoon lid' bleven. Hoewel de aanmeldingsfommlieren als bron
voor informatie over illegaal leiderschap natuurlijk van subjectieve aard zijn, wijken
de opgaven daarin slechts in een enkel geval af van hetgeen in andere bronnen daarover wordt vermeld. Dat een leidende illegale rol een belangrijk prae was als de betrokkene ook binnen de GOIWN ambities en capaciteiten had, blijkt uit de vooraanstaande illegale en ex-illegale positie van Van der Hooft. Als leider van de omvangrijke LO/LKP in Breda en omgeving werd hij als vanzelf ook voorzitter van de
GOIWN-afdeling. Diverse andere voormannen uit de illegaliteit ontbrak het daarentegen kennelijk aan ambitie, capaciteiten of acceptatie om als kaderlid van de
GOIWN op te treden.
Ook de samenstelling van de Bredase GOIWN naar vroegere illegale groepen
valt te reconstrueren aan de hand van de opgaven in de aanmeldingsformulieren. De
individuele opgave van illegale activiteiten was echter meestal niet te herleiden tot
één soort illegaal werk of één illegale organisatie. Tweederde van de aangenomen
229 leden (151) gaf namelijk te kennen bij twee of meer vormen van illegaal werk
betrokken te zijn geweest. Om die reden hebben wij, als dat van toepassing was, per
geval steeds twee illegale hoofdactiviteiten genoteerd met twee nadere aanduidingen
van de aard van de belangrijkste. 67 Op grond van de opgaven in kwestie onderscheidden wij het volgende scala van negen lneest functionele illegale hoofdactiviteiten: illegaal werk in het algemeen; hulp aan vervolgden; illegale pers; spionage, ge-
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wapend verzet of sabotage; Gllsificatie; illegaal werk samenhangend met het beroep;
hulp aan illegale organisaties; OD; bevrijdingsillegaliteit. 68 De detaillering per illegale
hoofaactiviteit komt bij de hiernavolgende behandeling per illegale hoofdactiviteit
aan de orde.
Veruit de grootste groep werd volgens die opgaven gevormd door de 159 personen (68 %) die zich met hulp aan vervolgden hadden beziggehouden. Slechts ongeveer de helft van hen (72) vermeldde dat dat in LO-verband was gebeurd. Maar
ook anderen hadden, blijkbaar zonder het te weten, min of meer regelmatig in de
LO-organisatie meegedraaid. Althans, de meesten van hen werden door bekende
LO-mensen met succes als lid voorgedragen. Bij de twee nadere opgaven van degenen die hulp aan vervolgden als VOOrnaalTlste illegale activiteit had opgegeven - dat
waren 115 personen (50 %) - scoorde hulp aan onderduikers het hoogst (86 keer),
gevolgd door hulp aan joden (18), geallieerde 'piloten' (12), politieke gevangenen (7)
en krijgsgevangenen (5). Daarnaast vermeldden dertien personen dat zij in de financiering van de hulpverlening hadden gewerkt en vier dat zij Gllsificatiewerk ten behoeve van de duikorganisatie hadden verricht. 69 Hoewel deze getallen niet volledig
zijn,70 omvat de groep van 115 de meeste illegale werkers op dit terrein en bieden
bovenstaande cijfers een goede indruk van de getalsmatige verhouding tussen de diverse soorten van hulp aan vervolgden.
In de illegale pers waren, volgens de op de aanmeldingsformulieren verstrekte
informatie, alles bij elkaar 48 personen (21 %) als min of meer vast lTledewerker actief geweest. 71 Toch noemden slechts achttien leden het als hun voornaamste illegale
activiteit. De rest had het met ander, in hun geval blijkbaar belangrijker, illegaal
werk gecombineerd. Van die achttien had de helft voor één illegaal blad gewerkt, de
andere helft voor minstens twee. Zo waren dertien van die achttien voor TrotlUl actief geweest, drie voor Je l\Ilaintiendrai en drie voor een plaatselijk illegaal blad,72 twee
voor Christ(:j()or, twee voor Vrij Nederland en twee voor De Waarheid. Maar van een
exclusief verband tussen levensovertuiging en het blad waarvoor men werkte, was
geen sprake. Van de twaalf leden van de Trotilli-groep van wie de levensovertuiging
bekend is, waren er drie gereformeerd, drie Nederlands-hervormd en zes katholiek.
Vijf van hen verrichtten daarnaast werkzaamheden voor zo uiteenlopende bladen als
De vVaarheid, Vrij Nederland en Je lHaintiendrai.
Van de 229 leden gaven er 37 (16 (X)) op betrokken te zijn geweest bij spionage,
sabotage of gewapend verzet. Van hen noemden 24 (10,5 %) dat hun illegale hoofdbezigheid. De helft van die 24 had in het inlichtingenwerk gezeten, te weten bij de
Inlichtingendienst (ID) van de OD (5), de groep Albrecht (3), de groep Harry/GDN
(1) of andere inlichtingengroepen (3). Blijkens de schaarse combinaties met andere
soorten illegaal werk had het inlichtingenwerk lneer dan de overige illegale activiteiten zeer geïsoleerd plaatsgevonden. Sabotage en gewapend verzet waren dan ook bedreven door een groep andere individuen, voornamelijk in KP- en RVV-verband.
Dat de KP (5 personen) daarbij lager scoorde dan de RVV (8 personen) is verwonderlijk. Maar waarschijnlijk valt dat te verklaren uit de omstandigheid dat de KP in
Breda zo nauw met de LO was verbonden, dat KP-leden zich op de eerste plaats als
LO-er zagen en, gevraagd naar hun organisatie, LO invulden. Anderzijds valt het relatief hoge aantal van acht RVV-ers op, terwijl hiervóór is gesteld dat de RVV in
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Breda pas in augustus 1944 aan de slag ging. Alle acht waren echter eerder in ander
illegaal werk actief geweest, met name in LO (6) en OD (4).
Bij het invullen van het aanmeldingsformulier gaven 47 van de 229 aangenOlnen
leden (20,5 %) een positief antwoord op de vraag of hun illegaal werk verband hield
met hun beroep. Ruim driekwart van die 47, namelijk 36 personen, behoorden tot
het overheidspersoneel. De leden van dit ambtenarenverzet, onder wie zes politieagenten, hadden zich vooral ingezet om tewerkstelling van Nederlandse arbeidskrachten in Duitsland te voorkomen; de helft van hen gaf dat op als de kern van hun
illegale werk.
Toch zijn de individuele eigen opgaven over het verband tussen beroep en illegale activiteit waarschijnlijk onvolledig. Die conclusie dringt zich tenminste op als
we kijken naar de beroepsgegevens die 196 van de 229 GOIWN-Ieden op hun aanmeldingsformulier invulden. Meer dan de helft van hen (honderd personen) behoorde namelijk tot de categorie van het overheidspersoneel in ruime zin. Vooral het distributiekantoor (15), het gemeentelijke ambtenarenapparaat (13), de politie (13), het
onderwijs (13), het arbeidsbureau (8) en de douane (Bureau Invoer en Accijnzen; 6)
waren sterk vertegenwoordigd. 73 Het veel kleinere aantal opgaven over het verband
tussen beroep en illegale activiteit wijst erop dat deze groepen ambtenaren via de
verzetsactiviteiten in hun beroep ook ander illegaal werk waren gaan verrichten.
Het bedrijfsleven van Breda bleef blijkens de beroepsopgaven zelfs absoluut gezien nogal wat achter bij het aandeel van de publieke sector. Van de betreffende 96
personen waren er 27 afkomstig uit industrie en nijverheid,ï4 vier uit land- en tuinbouwen 48 uit de diverse takken van de handel en particuliere diensten;75 verder
waren er zes vertegenwoordigers van de vrije beroepen, vier geestelijken en zeven
huisvrouwen. Grohveg de helft van de leden van de Bredase GOIWN bestond dus
uit overheidspersoneel, terwijl de veel grotere particuliere sector de andere helft leverde. Wellicht gaf de aard van het werk in het bedrijfSleven minder vaak aanleiding
tot het verrichten van geregelde illegale activiteiten.
De gegevens die de GOIWN-Ieden over hun beroep verstrekten, betroffen niet
alleen de bedrijfstak waarin zij in 1940 werkzaam waren. Uit de opgaven viel ook af
te leiden welke positie zij binnen de bedrijfstak innamen. 7ó Als we afzien van de 34
leden die geen of een te vage aanduiding van hun beroepsfunctie gaven, van de negen studenten of scholieren en van de restcategorieën van huisvrouwen (7), geestelijken (4), gepensioneerden (1) en werklozen (1), houden we 173 personen over, die
duidelijk in een bepaalde bedrijfssector en bedrijfspositie zijn in te delen. 77
Dertig van hen (17,3 %) waren zelfstandige bedrijB;hoofden, allen uiteraard uit
de particuliere sector en voor het merendeel eigenaren van kleinere bedrijven, vooral in de sfeer van detail- en groothandel. Het overwicht van de publieke sector manifesteerde zich in de twee volgende categorieën, die van het leidinggevende personeel (bedrijfsleiders, managers, kader) en heel uitgesproken in die van de employés.
Van de 26 leidinggevende functionarissen die lid waren van de GOIWN (15 %), waren er namelijk vijftien uit het overheidsapparaat afkomstig en bij de 99 employés
(57,2 %) gold dat zelf, voor 77 personen. De handarbeiders tenslotte telden in de
Bredase GOIWN slechts 18 leden (10,4 %) en ,varen voor twee-derde uit industrie
en nijverheid afkomstig.
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De informatie die 203 van de 229 leden over de door hen genoten opleiding
verschaften, bevestigt de kenmerken die naar voren komen uit hun beroepsgegevens
en vult deze verder aan. De GOIWN in Breda omvatte een gezelschap, waarin de
hoger en rniddelbaar opgeleiden oververtegenwoordigd en de lager opgeleiden ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van hun aandeel in de hele bevolking. 78
Toch namen de GOIWN-Ieden mede als gevolg van hun gemiddeld jonge leeftijd
in hun beroepssectoren over het geheel genonlen bescheiden posities in. Op grond
van de gegevens over beroep en opleiding valt het ledenbestand van de Bredase afdeling maatschappelijk gezien dus te karakteriseren als een typische middengroep.
OB;choon er personen uit alle lagen en standen in voorkwamen, was er sprake van
een groot getalsn>atig overwicht van het middelbare personeel, met name dat in
overheidsdienst, en de middenstand.
Een vorm van illegaal werk die duidelijk leden van bepaalde beroepsgroepen
aantrok was de OD. Met deze organisatie waren volgens de opgaven 38 GOIWNleden verbonden geweest en achttien van hen hadden de OD als hun voornaamste
illegale activiteit genoemd. Van die achttien waren er echter maar negen uitsluitend
in OD-verband werkzaam geweest; voor vijf van die negen gold echter dat hun illegale werk zich had afgespeeld in de betrekkelijk onafhankelijk van de rest van de
OD opererende Inlichtingendienst (ID). Slechts vier personen werden dus uitsluitend op S'Tond van het eigenlijke OD-werk als lid aangenomen. De overige negen
OD-Ieden hadden tevens in de LO, KP ofRVV gefunctioneerd. De beroepsgroepen
waaruit deze 38 OD-ers afkomstig waren, zijn in volgorde van het aantal: politie (6),
detailhandel (4), distributiekantoor (4), metaalindustrie (3), militairen (3) en onderwijs (2). Andere beroepsgroepen leverden slechts één OD-er die als lid van de
GOIWN werd geaccepteerd.
De laatste illegale hoofdactiviteit, samengevat onder de noemer 'bevrijdingsillegaliteit' , was, zoals hiervóór al bleek, in de GOIWN te Breda nauwelijks vertegenwoordigd. Slechts zes van de aangenomen leden vermeldden dat werk op een of andere manier op hun aanmeldingsformulier. Drie van hen noemden het op de tweede
plaats, na hun eerdere activiteiten in de LO. Twee van de resterende drie gaven
daarnaast deelname aan OD of RVV op en de laatste had eerder in het ambtenarenverzet gezeten. Enkel op grond van activiteiten in de groepen D68, Geuzenvende1
of in de Delta van de NBS werd dus geen enkel persoon als lid toegelaten.
Op het aanmeldingsformulier werden de 389 aspirantleden tenslotte ook gevraagd naar hun maatschappelijke functie op dat moment, d.w.Z. in de eerste maanden van 1945. De meesten van hen vulden daar weer hun beroep in, maar bijna eenderde, om precies te zijn honderd personen van de 337 van wie het formulier bewaard is gebleven, vermeldde een nieuwe naoorlogse activiteit die op een of andere
manier verband hield met de vroegere betrokkenheid bij het verzet. Zo gaven zestig
aspirantleden te kennen dat zij lid waren van de NBS, 26 dat ze bij MG werkten, zeven dat ze voor Landelijk Herstel, de Sociale Dienst van de GOIWN, actief waren
en zes dat ze een functie hadden bij een of ander oud-illegaal blad. In totaal 42 aspirantleden gaven op dat zij als lid van een zuiveringscommissie, van een opsporingsdienst of van een tribunaal ter plaatse meewerkten aan opsporing of berechting van
politiek verdachte personen of aan de zuivering.
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Van de zestig GOIWN-aspirantleden die opgaven dat zij deel uitnuakten van de
NBS, werden er 33 als lid van de Gemeenschap aangenomen. Een werd er afgewezen en de overige 26 werden, althans in de hier behandelde periode, evenmin toegelaten. Als we onderscheid maken tussen de twee onderdelen van de BS, de
Stoottroepen (ST) en de Bewakingstroepen (BT) , dan blijkt dat de wèl toegelaten
GOIWN-leden uit deze groep in overgrote meerderheid tot de BT behoorden. Van
de 33 GOIWN-Ieden vermeldden er namelijk 26 dat zij aangesloten waren bij de
BT en vulde er maar één in dat hij lid was van de ST; de overige zes noemden wel
hun BS-lidmaatschap, maar niet het betreffende onderdeel. Van de 27 aspirantleden
van de GOIWN die BS-er waren, maar niet tot de Gemeenschap toegelaten werden, noemden er 19 het onderdeel waartoe zij behoorden. Het is opmerkelijk dat
niet minder dan veertien van hen zich stoottroeper noemden, terwijl slechts vijf van
hen opgaven lid van de BT te zijn. Al deze veertien stoottroepers waren uit de bevrijdingsillegaliteit afkomstig.
De scheidslijn tussen degenen die wel en degenen die (nog) niet door de
GOIWN als lid geaccepteerd werden, tekent zich nog scherper af bij de 26 personen
onder de aspiranten die opgaven dat zij bij het MG werkzaam waren. Van hen was
er maar één niet aangenomen; de overige 25 waren allen volwaardig lid van de
GOIWN. Het soort werk dat die GOIWN-Ieden bij MG verrichtten maakt duidelijk waarom het lidmaatschap van de Gemeenschap een belangrijk criterium was bij
het aannemen van personeel. Van de 24 van wie de aard van het werk voor MG was
vast te stellen, werkten er namelijk twintig voor de plaatselijke sectie III (politie), die
zich bezig hield met het opsporen van politiek verdachten.
Diezelfde voorkeur voor het politieke opsporingswerk treffen we aan onder de
33 GOIWN-Ieden in de BS. Twaalf van hen gaven op dat ze werkzaam waren bij
de politieke recherche van de BS (onderdeel BT) in Breda. 79 Blijkbaar was dus naast
de onder MG (sectie III) ressorterende politieke opsporingsdienst nog geruime tijd
een eigen politieke recherche van de BS actief. In beide opsporingsdiensten was de
georganiseerde oud-illegaliteit ruimschoots vertegenwoordigd. In de MG-dienst waren twintig GOIWN-Ieden werkzaam en had verder een persoon tevergeefS geprobeerd lid van de Gemeenschap te worden. In de BS-dienst werkten twaalf GOIWNleden onder andere samen met vier rechercheurs die hun aanvraag om lid van de
GOIWN te worden voorlopig niet ingewilligd zagen.
De meest prominente beroepsgroep onder de 44 personen die zich ooit opgaven
voor het lidmaatschap van de GOIWN en die tevens vermeldden zich met het politieke opsporingswerk bezig te houden, werd gevormd door het politiepersoneel. Het
leverde met elf personen een kwart van dit gezelschap, dat voor de helft uit overheidspersoneel bestond. 8o Maar voorzover er politiepersoneel bij het illegale werk
betrokken was geweest, was het blijkens de opgaven in de aanmeldingsformulieren
na de bevrijding verspreid geraakt over drie verschillende opsporingsdiensten: vier
van hen, onder wie twee GOIWN-Ieden, zaten bij de BS en twee, beiden
GOIWN-lid, waren bij MG werkzaam. De overige vijf, op een na lid van die
Gemeenschap, waren de politie trouw gebleven. Aldus was er voldoende basis voor
het politieapparaat, normaal de enige tot opsporing bevoegde instantie, om het opsporen en arresteren van politiek verdachten geleidelijk aan weer over te nemen, na-
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melijk eerst door samenwerking met de andere door oud-illegalen van de GOIWN
beheerste opsporingsdiensten en uiteindelijk weer geheel zelfstandig. s1

Conclusies
De Bredase situatie in de maanden na de bevrijding week in een aantal opzichten grondig af van die in andere bevrijde steden. s2 De verhoudingen in Breda werden gekenmerkt door een zwakke en verdeelde OD, een grote bevrijdingsillegaliteit
(D68 en Geuzenvendel) die in tegenstelling tot elders veel problemen veroorzaakte
en de ST ging beheersen, een sterk MG, een door oud-illegale bladen beheerste
plaatselijke pers, een actieve GOIWN-afdeling en een zwak burgerlijk bestuur.
Over de precieze invloed van de plaatselijke voormalige illegaliteit op het lokale
bestuur kan bij gebrek aan nader onderzoek nog niet veel gezegd worden. Twee
voorlopige conclusies dringen zich al wel op. Ten eerste blijkt dat de periode van de
grootste invloed van de GOIWN (november-december) vooraf ging aan de opbouw
van de GOIWN-organisatie Ganuari-februari). En ten slotte lijkt het waarschijnlijk
dat de grote invloed van de voormalige illegalen (in MG, BS en politie) op de arrestatie van politiek verdachten en op de ambtelijke zuivering in belangrijke mate samenhing met het gegeven dat veel oud-illegalen zelf uit de ambtelijke sector voortkwamen. Gezien ook het incident dat zich nog in maart 1945 voordeed bij het bezoek van koningin Wilhelm.ina aan Breda,s3 zou het de moeite waard zijn om de
polItieke en maatschappelijke invloed van de voormalige illegalen in de eerste maanden na de bevrijding van Breda nauwkeurig in kaart te brengen.

137

Jaarboek De Oranjeboom 47 (1994)

Gebruikte afkortingen
BNS
(N)BS
BT
CSMG
GDN
GOIWN
GSC
HGDN
KP
LKP
LO
LSC
MG
OD
RVV
ST

Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten
(Nederlandse) Binnenlandse Strijdkrachten
Bewakingstroepen der BS
Chef-Staf Militair Gezag
Geheime Dienst Nederland
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland
Gewestelijk Sabotage Commandant
Het gewetell der natie, zie noot 1
Knokploeg
Landelijke Knokploegen
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
Landelijk Sabotage Commandant
Militair Gezag
Ordedienst
Raad van Verzet
Stoottroepen der BS

Aantekeningen
De informatie in dit artikel is grotendeels ontleend aan n1.ijn onlangs verschenen proeflchrift 'Het geweten
der flatie'. De politieke en maatschappelijke rol van de voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden van Nederland,
september 1944 - mei 1945 (Van Gorcum, Assen 1994; l1.ierna vermeld als HGDÀi). De voJIedige verwijzingen naar literatuur, archiefstukken en interviews kan men daarin vinden.
2.
Zie Breda's donkere dagen in 1944 (z.p., z.j.; Breda 1945). Een gedetaiJIeerd verslag geeft A. HaJIema,
Breda vertelt V<ll1 zijn bevrijding 28 - 30 oktober 1944 (Breda 1947).
3. Zie mijn studie over Nijmegen: Nijmegen fron/stad. Politiek en vakbeweging, september 1944 - mei 1945
(Zutphen 1979).
~. Verslag interview met W.A. Schouten, d.d. 26 september 1949 door S.P. van 't Hoff (-Sectie Militaire
Geschiedenis, 's-Gravenhage, Collectie-BS (hierna afgekort als SMG-BS), doos 801-S, map 125); de
oorsprong van de naam D68 is onbekend.
S J. Buitkamp, Verzet in West-Brabant van de LOILKP en Trouw, deel I (Breda 1984), p. 115.
6. Huessen-Pikaar, M. van, Wij en een volk. Belevenissen van een koerierster (z.p. z.j.), p. 89.
7. Van Huessen-Pikaar, Wij en een volk, p. 90-91.
8. Buitkamp, Verzet in rtT/est-Brabant, I, 115; zie ook 1. de Jong, Het Koninkrijk der lVederlandet1 in de Tweede
Wereldoorlog, deel X a Het laatste jaar, eerste deel Cs-Graverlhage 1980), p. 483-484.
9. Brief van LSC Van Bijnen ('Frank') aan GSC in district 16 'Cor', d.d. 14 oktober 1944, -Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), Collectie LO/LKP, DK-1, ook afgedrukt in Buitkamp, Verzet in
West-Brabant, 1, p. 42.
10. Mededeling van Gewestelijk Cdt. Drs. A. van der Poel en Commandant Stoottroepen W.A. Schouten
aan alle leden van de Delta-West-Brabant, d.d. 4 november 1944, betreffend richtlijnen voor de omzetting in BS, -Stichting 1940-1945, Bureau Eindhoven, map docum.entatie Noord-Brabant.
11. Verslag interview met Van der Hooft, d.d. 24 mei 1983, p. 1-2.
12 Verhoor Van der Hooft, Enquêteconunissie Regeringsbeleid 1940 - 1945. Vaslag houdende de uitkomsten vatJ
het onderzoek. Versla,\[e/1, Bij'lagm, Verhorel1. delen 1 - vnl Cs-Gravenhage 1949 - 1956, hierna geciteerd als
Enq), V c, 739.
13. Rapport betreffend de politie in het bevrijde gebied, door hoofd Sectie 1lI MG mr. R.P.]. Derksema,
d.d. 7 november 1944, p. 3-4, -Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Arcmef van het Militair Gezag
(hierna geciteerd als AMG), doos 411 (Staf, Sectie 1lI), map 153 (hiema geciteerd als Rapport
Derksema (7/11)).
14. Volgens Van der Hooft bestond deze groep voor het grootste deel uit 17-à 18-jarigen, die kort voor en
na de bevrijding waren toegetreden. Verslag interview met Van der Hooft, p. 2. De gegevens op de le-
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denlijst van D68 bevestigen de jonge leeftijd, maar de daar opgevoerde vroege toetredingsdata zijn controleerbaar onjuist. Ledenlijst met personalia van D68, -Bezit Coenders; Verslag interview met P.A.
Wijnen.
IS. Verhoor Van Boetzelaer, Enq, V c. 710.
16. Rapport Derksema, (7/11), p. 4. Derksema rept van circa 600 man, terwijl Van Boetzelaer en andere
bronnen het steeds over 300 man hebben. Wellicht telde Derksema de eveneens roerige groep
Geuzenvendel daarbij. Beide groepen behoorden op dat moment nog niet tot de Stoottroepen. Wel waren er onderhandelingen gaande over de toetreding van D68 en Geuzenvendel tot de Stoottroepen. Vgl.
E.]. Feenstra, Het ontstaan lICII1 het R.(;~hnent Stoottroepen (z.p. 1969), 17.
Brief van Chef-Staf MG (CSMG) aan Z.K.H. prins Bernhard, d.d. 13 november 1944, -AMG, doos 22
(Staf, Geheim archiefCSMG), map Z(eer) G(eheim) CSMG 6, nr. 119.
18. Rapport betr. de politie te Breda, door hoofd Sectie III MG Derksema, d.d. 19 november 1944, -AMG,
doos 225 (Staf, Secretariaat), map weekverslagen Sectie lil.
19 Brief van P.A. Wijnen aan auteur, d.d. 28 januari 1986.
20 Brief (geheim) van Commandant Brabant aan ConUlundant Zuid, d.d. 4 december 1944, -Ministerie
van Defensie, Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) te Kerkrade, ArchiefNBS
(hierna afgekort als ABS), doos ST-NBr-Zld 3, map 2.
21. Beknopt historisch overzicht van mijn werkzaamheden als verbindingsofficier voor de Afdeling BS van
den StafBNS, door maj. M. van de Beek, d.d. 28 september 1945, -ABS, nr. 1581.
22. BeeJaerts van Blokland, 'Van Nederlaag tot overwinning', p. 111, -Bezit Beelaerts van Blokland.
23. Brief van wnd. Commandant Zuid aan maj. 13.]. Buma, d.d. 9 januari 1945, bevattend een overzicht van
alle BrJbJntse en Limburgse ST-compagnieën, -ABS, doos ST-NBr-Zld 3, map 2.
24. Verslag interview met 111r. E.L.H.M. van Mierlo (destijds wethouder en loco-burgemeester), d.d. 13
maart 1974 door F. VJn Ginneken en R. Wolf, -KJtholieke Un.iversiteit Nijmegen, Vakgroep
Geschiedenis, Collectie Bevrijde Zuiden (hiemJ afgekort als CBZ), map Breda.
2S Ibidelll.
26. Eindrapport VJn de subgroep-BredJ (1974), p. 5-6, -CBZ, map West-Brabant/Zeeland.
27. A.L. Govers, ~Over een \vaarSChll\ving', in: jVlededeelingenblad- TrOI/fV, d.d. 1 J decelnber 1944. Zie in
Peter BJk, Harde koppen, rechte lijnetl. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd (Kampen 1993)
het voornamelijk op interviews met getuigen gebaseerde hoofdstuk 4: 'Bovengronds in bevrijd gebied',
aldaar, 71-82.
28 Eindrapport van de subgroep-Breda (1974), p. 6-7, -CBZ, map West-BrJbant/Zeelaud.
L.E.WinkeJ, De owJelgrondse pers 1940 .. 1945. Monografieën van het RIOD nr. 6 ('s-Gravenhage
1954), nr. 1041: geredigeerd doorJA.M. van Bijnen en M.M. Damen, oplage 600.
30 De Vrije Steln, waarin opgenomen weekblad De Reclame, nrs. 104 (4 november)-1l3 (30 december
1944), -RIOD.
., 1. Zie HGDN, hoofdstuk 2.
32. Brief van C. van der Hooft aan districtsraad Breda der GOIWN, d.d. 7 mei 1945, -Bezit Wijnen,
Archief GOIWN-district Breda. Van der Hooft overleed in april 1994.
33 Verslag van interview met C.A. van der Hooft, p. 3.
34. GOIWN-Secretariaat, Vragenlijst betreffende het district Breda, z.d. (10 januari 1945), -Bezit Wijnen,
Archief GOIWN-district Breda; dit archief, waarvan een gedeelte inmiddels is overgebracht naar het gemeentearchief van Breda, zal hierna worden aangeduid als AGD-Breda. In dit district werden de kringen consequent secties genoemd .
.,5 Uittreksel van de notulen van het verhandelde in de vergJdering van den districtsraad van Breda, d.d. 19
januari 1945, -AGD-Breda. Dit vermeldt dat de rapporten van de verschillende bJllotagecommissies in
de volgende vergadering zullen worden ingeleverd.
36. GOIWN-Iedenlijst ter uitreiking van de lidmaatschapsbewijzen in kring Breda IX, d.d. 30 maart 1945
en in kring Breda VI, d.d. 31 maart 1945, -ibidem.
37. Brief van J de Pender aan Van der Hooft, d.d. 19 december 1944; vragenlijst GOI\VN-Breda, z.d. (10
januari 1945), beide in -ibidem.
38 Brief van GOIWN, sect.ie 's-Gravenmoer aan L.S., d.d. 8 januari 1945, -ibidem.
39. Archief van de ballotageconmussie van de GOIWN-afdeling Breda, -Bezit Wijnen; hierna afgekort als
ABC-Breda. Dit archief is vele jaren bewaard door J.J. Bracco Gartner te Breda en staat thans onder beheer van P.A. Wijnen te Oosterhout.
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40. Ter verduidelijking van de vele cijfermatige uitkomsten in deze paragraaf verwijs ik naar paragraaf 3.3.3
vanHGDN.
4i. Inclusief de sinds 1942 geannexeerde delen van Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen, aldus: Lijst van
secties, met nauwkeurige omschrijving van hun grenzen, behoorende tot den sectieraad Breda, -ABCBreda. "Sectie" en "sectieraad" waren de aanvankelijk in Breda gebruikte termen voor kring en afdelingsraad. Vanv"'ege de overzichtelijkheid hanteren \vij ook voor Breda de officiële GOIWN-benamingen.

Organisatorische indeeling district Breda, z.d.; Notulen sectieraad-Breda, d.d. 14 februari 1945, punt 30;
beide in -AGD-Breda.
43. Gestencild schrijven van H.].M. van den Brûle, secretaris van de ballotagecommissie, september 1945, ABC-Breda.
44. Zie voor de ballotage-regels HGDN, paragraaf 3.3.1.
45-ABC-Breda.
46. Niet ingedeelde lijst geballoteerde leden GOIWN (afdeling Breda), Z.d. (van vóór maart 1945). Deze bevat de namen en adressen van 157 leden en somt 46 aspirantleden op. Ledenlijsten van de secties 6 en 9
van de afdeling Breda der GOIWN, resp. d.d. 31 en 30 maart 1945; beide in -ABC-Breda. Ledenlijsten
van] 1 secties van de GOIWN, afdeling-Breda, z.d. (van tussen maart en september 1945), met in totaal
]58 leden; -ibidem en -Stichting 1940-1945, Bureau Eindhoven, map Documentatie Noord-Brabant.
47. Van de 229 aangenomen leden is het lidmaatschap in 199 gevallen te baseren op een of meer van de ledenlijsten. Van 30 personen bleek het lidmaatschap slechts uit de conclusie in de ballotagerapporten. De
20 gedeballoteerden worden behalve in de ballotagerapporten nog eens opgesomd in een ongedateerde
lijst, -ABC-Breda.
48. De meeste handtekeningen leverden achtereenvolgens: Van der Hooft (52), Puijenbroek (38),H. van
den Brûle (]6),J.J. van Rij en H.]. Smith (elk 15), E. Hasker (14), M.B. Dommisse, G.H. Verdaasdonk
en E. Sprangers (elk 13) en D.W. van Omverkerk sr. (12).
49. Over de vijftien resterende leden waren geen gegevell5 besch.ikbaar in het archief van de Bredase ballotageconunissie.
50. Verslag interview met Van der Hooft, p. 3.
5i. Vgl. A.A. Klumper, Sociale l/erdediging en Nederlands verzet. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
(Tilburg 1983), p. 56.
52. In de beperkte literatuur over de illegaliteit in Breda (Buitkamp, Verzet in ~Vest-Braballt. 1, J.M. Somer,
,\!fan in oorlog. De Dagboekw Vall majoor dr. ).A1. Somer, ho'?fd Bw-eau Illlichtingen . 13 maan 1942 - 22 september 1943 (Baam 1981), J.M. Somer, Zij sprongen il1 de nacht. De Nederlandse IIllichtil1gmdienst te Lor/den
in de jaren /943-1945 (Assen, 1950), Hallema, Breda vertelt Valt Zijll bevrijding) en in de archieven (-ABCBreda, -RIOD, Collectie LO-LKP, -ABS en het archief van de Tijdelijke Gemeenteraden van de provincie Noord-Brabant troffen we de namen van slechts 48 andere personen aan die wat met de Bredase
illegaliteit uitstaande hebben gehad, maar die zich niet aamlleldden voor de GOIWN. In 30 van die gevallen bestaat sterke tvvijfel of er wel van serieus en regelmatig illegaal werk sprake was. Die twijfel vloeit
voort uit het dubieuze verzetskarakter van de betreffende groep (D68, Geuzenvendel, OD), de eenmaligheid van de vermelding (bijv. als leverancier van een handtekening in -ABC-Breda) en soms ook de
aard ervan. Zo gaven twaalf personen die in de zomer van 1945 kandidaat waren voor het kiescollege
van de Tijdelijke Gemeenteraad op dat zij enige vorm van illegaal werk hadden verricht, die we echter
nergens bevestigd vinden. Van de resterende achttien konden we in drie gevallen niet verifiëren of de
betrokkenen toen nog in leven waren en in vier gevallen niet of zij (nog) wel in Breda woonden. In vijf
gevallen ging het om personen die in Breda illegaal werk hadden verricht maar in de onderzochre periode aantoonbaar en langdurig buiten Breda vertoefden. Al met al tro.ffen we slechts meermalen de namen
van zes personen aan die illegaal werk hadden verricht en toendertijd in Breda woonden zonder zich
voor het lidmaatschap van de GOIWN aan te melden. Overigens dient men zich goed te realiseren dar
er meer illegaal actieve Bredanaren kunnen zijn geweest, omdat een schriftelijk bewijs niet in alle gevallen voorhanden is.
53. De omvang van deze groepen - de kern, de eerste en volgende concentrische kringen van helpers - varieert natuurlijk met de criteria die men aanlegt. Maar hoe die ook luiden, elke volgende kring omvat
steeds een veelvoud van het aantal personen in de aangrenzende, dichter bij de kem gelegen kring.
54. Behalve op de ondersteuning door twee leden van de GOIWN, valt te wijzen op het maar zelden voorkomen van tegenstrijdige infonnatie op de aanmeldingsformulieren van verschillende aangenomen leden
42.
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die illegaal hadden samengewerkt. De gegevens dekken elkaar in de regel en lijken daarom in het algemeen betrouwbaar als bron van informatie over verricht illegaal werk.
GOrWN-aanmeldingsformulier, in: -ABC-Breda.
Ter verklaring van het verschijnsel van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de GOIWN in het
algemeen, zie HGDN, paragraaf3.3.4: Algemene resultaten en problemen.
Aan de hand van de opgegeven geboortedatum werd de leeftijd per 31 december 1944 bepaald.
De meesten in West-Brabant (41), de rest in midden-Brabant (9) en Oost-Brabant (3).
Bijna de helft van hen (28) was in Zuid-Holland geboren (dertien in Rotterdam), 15 in Zeeland, 9 ll1
Gelderland en 8 in Limburg.
Noord-Holland 8 (van wie 5 uit Amsterdam). Utrecht 7, Groningen 6, Overijssel 4 en Drenthe en
Friesland elk 1.
R..F. van Hoof, 'De annexatieplannen van Breda russen 1870 en 1927' in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt
(Ed.), Aspecten Fan het sociale leVel! ;/1 Breda /la 1850. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van
Nederland, deel I1l (Tilburg 1965), 87-100, aldaar 93.
Het k1.einere aandeel van de elders geborenen (65,4%) onder de niet aangenomen aspirantleden lijkt
daarop te wijzen. Wat betreft leeftijdsopbouw, geslachtsverhouding en kerkgenootschap kwam die groep
in elk geval meer met de Bredase bevolking overeen dan de groep GOIWN-Ieden.
Door 210 van de 229 aangenomen leden werd het kerkgenootschap opgegeven: 138 waren katholiek,
29 Nederlands hervormd, 29 gereformeerd, 10 zonder, 4 overige. De percentages per kerkgenootschap
voor de hele Bredase bevolking zijn ontleend aan 'Twaalfde algemene !!olkstel/;n,g 31 Me; 1947. Serie B ('sGravenhage 1950-1954), Deel 5, p. 54 en luiden: RK 86,1 - NH 7,8 - geref. l,S - zonder 3,4 - overige
1,2.
De Jong, KOI1.inkrijk, Vl!, 1048-1049; deze baseert zich daarbij goeddeels op het niet-gepubliceerde onderzoeksverslag van L. Lamers, 'Mentaliteitsverschillen in ons volk. Een voorbeeld: het verzet in de jaren
1940 - 1945' (niet gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 1958).
Van de 54 leden die in Breda waren geboren, noemden zich 47 RI<, 2 NH, 3 gereformeerd en 1 zonder. Een lid deed geen opgave. Van de 76 leden die in de rest van Brabant, in Limburg of Zeeland waren geboren, noemden zich 56 RK, 8 NH, 7 gereformeerd, 2 zonder en deden 3 leden geen opgave.
Van de 72 elders geborenen noemden zich 27 RK, 18 NH, 17 gereformeerd, 7 zonder en 3 zich lid van
een ander kerkgenootschap; 27 leden gaven geen geboorteplaats op en van hen noemden zich 8 R.K, 1
NI-I, 2 gereformeerd, 1 lid van een ander kerkgenootschap en deden er 15 geen opgave van hun kerkelijke gezindte.
Van de 25 kaderleden is de geboorteplaats bekend; behalve de zes geboren Bredanaars waren ook de
overige vijf geboren Brabanders, op een gereformeerde na, katholiek. Van de resterende veertien was
bijna de helft (6) gereformeerd, ruim een kwart (4) RK en de rest NH (2), Israëlitisch (1) of zonder kerkelijke gezindte (1).
Zie het codeerschema in Bijlage rv van HGDN.
De categorieën: 'illegaal werk in het algemeen' en 'hulp aan illegale organisaties' werden toegevoegd
omdat de inhoud van een aanzienlijk aantal opgaven daar aanleiding toe gaf.
Het scoren van twee specificaties van 115 personen met als eerste illegale hoofdactiviteit hulp aan vervolgden levert 230 observaties op. De 141 in de tekst genoemde (N.b. de vier opgaven van falsificatiewerk zijn daarbij niet inbegrepen; die zijn afgeleid van de score op de hoofdactiviteit falsificatie) moeten
worden venneerderd met 17 observaties betrefiènde personen op wie geen tweede specificatie van toepassing was en de 72 betreffende personen die een LO-lidmaatschap vermeldden.
Slechts van de 115 aangenomen GOIWN-Ieden, die als eerste illegale hootèlactiviteit hulp aan ve.rvolgden opgaven, zijn twee nadere aanduidingen gescoord. Van de 44 die het als tweede hoofdactiviteit vermeldden, is dat niet gebeurd. Bovendien was de wijze van invulling per persoon nogal verschillend.
De veelvuldig voorkomende vermelding van incidenteel verspreidingswerk is niet gescoord en blijft dus
buiten beschouwing.
Waarschijnlijk het blad Z 66, zie Winkel, De ondelgrolu{se pers, no. 1129.
De overige onderdelen waren: ambtenaren algemeen (17), Nederlandse Spoorwegen (1), militairen (3),
brandweer (5), gevangeniswezen (5) en rechterlijke macht (1).
Namelijk grafische industrie 1, bouwvak 6, chemie 1, textiel 5, voeding 1, metaal 8, gas/elektra/water 4,
overige 1.
Namelijk detailhandel 11, groothandel 15, transport 4, koopvaardij 1, pers 1, boekhouding en administratie 7, bankvvezen 3, verzekeringen 2, huis- en horecapersoneel 4.
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Dat geldt voor de meeste opgaven, omdat ze ook de functie aanduidden, bijvoorbeeld: agent van politie,
vertegenwoordiger bij fim1J X, personeelschef enz.
Zie het codeerschema in Bijlage IV.
Enkel lager onderwijs hadden 40 personen (19,7%) gehad, ULO 32 (15,8%), voorbereidend hoger en
middelbaar ondenvijs 37 (18,2%), kweekschool 15 (7,4%), een lagere vakopleiding 32 (15,8%), een middelbare vakopleicling 22 (10,8%) en een wetenschappelijke opleiding 25 (12,3%).
Die afdeling politieke recherche van de BS werd in de stukken ook wel genoemd afdeling politieke zaken, politieke dienst of afdel.ing politie. In Breda stond ze o.l.v. mr. H.W. Felderhof Wat voor werk de
overige GOrWN-leden in de BT verrichtten viel veelal niet vast te stellen; tenminste een aantal van hen
was ingeschakeld bij de bewaking van politieke gevangenen. Zie ook Van Huessen-Pikaar, Wij eH een
volk, 89-90.
Behalve de elf politien1Jnnen nog negen ambtenaren onder wie twee van het arbeidsbureau, drie van het
distributiekantoor, twee douaniers en een uit het onderwijs.
Voor de problematiek van de politiezuivering en het vormen van een nieuw politie-apparaat, zie de
hoofdstukken 6, 7 en 8 van HGDN.
In HGDN komen de machtsverhoudingen van meteen na de bevrijding in de belangrijkste steden van
het bevrijde Zuiden aan bod.
Zie HGDN, hoofdstuk 8.
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