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1. BREDA AAN DE VOORAVOND VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
 
Bestuur en politieke verhoudingen 1 
 
Bevolking   
 
Het aantal inwoners van Breda bedroeg op het einde van 1926 bijna 31.000. In 1930 waren 
dat er iets meer dan 44.000.2 De grote sprong had zich voorgedaan door de grenswijziging 
van 1927. Delen van Teteringen, Ginneken en Princenhage waren  bij Breda gevoegd. De 
stad had meer willen hebben. In het oorspronkelijke voorstel voor de uitbreiding in 1927 
waren ook de dorpskernen van Ginneken en Princenhage aan de stad toebedeeld. Vooral 
het sterke lobbyen van de burgemeester van Ginneken en Bavel, Jhr. Mr. Th. E. Serraris, 
had bij de minister van Binnenlandse Zaken en leden van de Tweede Kamer zijn vruchten 
afgeworpen. 

 Bij het Bredase stadsbestuur had de grenswijziging weliswaar tot vreugde geleid 
maar tegelijkertijd bleef er het ongenoegen aanwezig dat niet verkregen was wat noodza-
kelijk en logisch leek. Ondanks de beperkte omvang van de gebiedsverwerving raakten stad 
en omliggende dorpen nog meer met elkaar verweven zodat een verdere stap in de 
uitbreiding van het stedelijk gebied nog dringender werd dan tevoren. Het idee dat de 
wijziging van 1927 niet het einde was, bleek later ook bij het provinciale bestuur aanwezig. 
Toen onder de sinds 1936 aangetreden burgemeester Van Slobbe bij het provinciebestuur 
een verdere uitbreiding werd aangekaart, schreven Gedeputeeerde Staten aan de minister 
van Binnenlandse Zaken dat de wijziging van 1927 door tegenstand te beperkt was ge-
weest.3 Gesteund door de provincie en de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Mr. 
Frederiks kreeg deze volgende uitbreidingsstap zijn beslag tijdens de aanwezigheid van de 
Duitse bezetter op 1 januari 1942. Het werd het Bredase stadsbestuur na de oorlog in de 
persoon van burgemeester Van Slobbe door talrijke inwoners, vooral de ‘geannexeerden’ 
onder leiding van oud-burgemeester Serraris, zwaar aangerekend als een verraderlijke en 
onvaderlandslievende daad.4 Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 telde de stad 
ongeveer 52.000 inwoners.  
 
Burgemeester B.W.Th. van Slobbe  
 
Op 3 augustus 1936 werd B.W.Th. van Slobbe in een speciale raadsvergadering als nieuwe 
burgemeester van Breda geïnstalleerd.5 Wethouder en loco-burgemeester Van Buitenen 
wees er in zijn welkomsttoespraak op, dat het aantreden op een nog moeilijker moment 
plaatsvond dan dat van zijn voorganger burgemeester Van Sonsbeeck, die was begonnen in 
de moeilijke tijd na de Eerste Wereldoorlog en de grote revolutionaire woelingen in Midden 
en Oost-Europa. In zijn dankrede somde  Van Slobbe de problemen op zoals hij die in Breda 
als de belangrijkste zag. In het algemeen noemde hij de situatie niet rooskleurig. Allereerst 
was er voor de werkende bevolking het grote vraagstuk van de werkloosheid  De oplossing 
daarvan was nog niet in zicht en zeer afhankelijk van de algemene economische ontwik-
keling in Nederland en elders.  
 Een zeer actueel probleem dat hij vervolgens noemde, was de kwestie van de 
Bredase grenzen. Zonder dat de nieuwe burgemeester op details inging, betekende het 
noemen ervan een duidelijke waarschuwing voor Ginneken en Bavel, Teteringen en 
Princenhage, dat er aan de expansie van Breda ten koste van de omliggende dorpen geen 
einde was gekomen met de grenswijziging van 1927.  
 Na het noemen van het dubbele verkeersvraagstuk waar de stad mee worstelde,  
zowel betere verbindingswegen in de stad als betere verbinding met het landelijke wegen-
net, zeker na de opening van de Moerdijkbrug in 1936, vroeg Van Slobbe, waarschijnlijk tot 
verrassing van minstens een deel van de raad, aandacht voor een probleem dat voor Breda 
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noch Nederland in zijn geheel erg dringend leek. Hij waarschuwde namelijk voor het 
dreigend gevaar van het communisme, dat er op uit was de beginselen waarop staat en 
maatschappij gegrondvest waren, omver te werpen. Weliswaar was de Bredase bevolking 
zijn inziens niet vatbaar voor extremistische theorieën maar het was gewenst de ogen open 
te houden en op te letten want ‘zulke kernen oefenen meestal op bedekte wijze een 
verderfelijke invloed uit op de maatschappij’. In verschillende delen van Europa had het 
kwaad al grote afmetingen aangenomen. Van Slobbe moet hier, naast het bestaan van een 
communistisch land onder leiding van Stalin, ongetwijfeld gedacht hebben aan de toen 
recente ontwikkelingen in Spanje waar na een periode van veelvuldige kabinetscrises en 
bloedige onlusten in 1936 een Volksfrontregering aan de macht was gekomen, bestaande uit 
een wankele coalitie van zeer uiteenlopende maar revolutionaire, vaak door Marx en Lenin 
geïnspireerde partijen, zoals socialisten, anarchisten en communisten. Gesteund door allen 
die daarvoor vreesden begon half juli van dat jaar een militaire opstand tegen de wettige 
regering, die zou uitlopen op een tot in 1939 durende zeer bloedige burgeroorlog. De 
sympathie van Van Slobbe lag ongetwijfeld bij de opstandelingen onder leiding van Franco. 
Of de ontwikkelingen in nabuurland Duitsland, waar Hitler sinds 1933 bezig was een 
dictatuur te vestigen, voor hem een reden voor verontrusting vormden, is niet bekend. Waar-
schijnlijk nog niet. In 1936 werd Duitsland door velen in ons land nog gezien als een land 
waar Hitler erin geslaagd was het ‘communistisch gevaar’ met succes een halt tot te roepen. 
Een sterk Duitsland was een goede garantie tegen het vanuit het oosten oprukkende gevaar. 
Aan de hand van zijn voorgeschiedenis is het aannemelijk te veronderstellen dat Van Slobbe 
er bij zijn aantreden als burgemeester van Breda ook zo over dacht. Vanwege de grote, naar 
veler mening,  zelfs  overheersende rol als burgemeester in het bestuur van de stad wordt 
hier eerst ingegaan op die voorgeschiedenis. 
 
Wie was Van Slobbe? Bartholomeus Wouter Theodorus van Slobbe was op 31 oktober 1882 
in Schiedam geboren in een katholiek gezin. Zijn vader dreef vermoedelijk een kleine 
jeneverstokerij.  De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 als 17- jarige vrijwillig  
voor zes jaar geëngageerd als soldaat  na een kortstondige opleiding aan de Kweekschool 
voor onderwijzers.6 Na een opleiding aan de Hoofdcursus ter opleiding van onderofficieren 
tot officier te Kampen werd hij in september 1906 tweede luitenant bij de infanterie en 
overgeplaatst naar het Zesde Regiment van de Infanterie Brigade, gelegerd in de Chassé-
kazerne te Breda. In 1906 begon daar zijn eerste Bredase periode. Bij zijn aantreden als 
burgemeester in 1936 verwees hij er naar om aan te geven dat de stad hem goed bekend 
was. In 1910 volgde zijn promotie tot eerste luitenant bij het Zesde Regment. In oktober 1913 
werd hij als officier speciale diensten aangesteld bij de Generale Staf die wegens de 
oorlogsdreiging ook een afdeling in Breda had. Kort voor de afloop van de Eerste Wereld-
oorlog, in 1918, werd hij overgeplaatst naar de Generale Staf in Den Haag en gedetacheerd 
bij de Hogere Krijgsschool aldaar. Het jaar daarna kwam de bevordering tot kapitein. In 1924 
was hij ook leraar aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag.7  
 In 1930 werd hij, ogenschijnlijk bij verrassing, benoemd tot gouverneur van het 
gebiedsdeel Curaçao, bestaande uit het eiland Curaçao met hoofdstad Willemstad, Aruba en 
Bonaire, en de Benedenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Voor die post 
had hij zichzelf echter min of meer aanbevolen door te zeggen dat daarheen, na de 
‘lamentabele overval op de gouverneur door de bandiet Urbina in 1929  maar eens een 
officier heen gestuurd moest worden om ons prestige weer te paard te helpen’.8   
 De overval was gepleegd door Rafael S. Urbina, een Venezolaanse rebel, die in het 
genoemde jaar met een groep aanhangers, die hij geronseld had onder de talrijke Vene-
zolaanse arbeiders bij de Koninklijke/Shell op Curaçao, bij verrassing de arsenalen van Fort 
Amsterdam en Punda op Curaçao had overvallen en de pas benoemde gouverneur Leonard 
A. Fruytier en de garnizoenscommandant als gijzelaars op een gekaapt schip had meege-
nomen naar Venezuela. Na zijn geslaagde landing daar liet hij ze vrij. Zijn couppoging tegen 
de zittende Venezolaanse president Gomez mislukte echter.9 
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 Van Slobbes opmerking waarin hij zichzelf min of meer aanbevolen had  moet tot in 
Haagse regeringskringen zijn doorgedrongen.  Minister van Koloniën S. de Graaf was op het 
verkapte aanbod van Van Slobbe ingegaan en droeg hem bij Koningin Wilhelmina voor als 
nieuwe gouverneur. In een gesprek tijdens een officiële bezigheid in Amsterdam zei de 
vorstin tegen een aanwezige te hopen dat Van Slobbe het bestuur zou verbeteren en de 
veiligheidspositie ten opzichte van Venezuela zou vergroten.10  
 Van Slobbe besteedde tijdens zijn gouverneurschap veel energie aan de verdediging 
van de West-Indische eilanden maar had ook een open oog voor de behoefte aan sociale 
wetgeving. De snel groeiende olie-industrie op Curaçao en Aruba had tienduizenden 
arbeidskrachten van de eilanden zelf en van elders aangetrokken maar hun arbeidsom-
standigheden en huisvesting waren zeer slecht.11 Verbetering van die omstandigheden zou 
revolutionaire agitatie kunnen voorkomen. 
 Na een eerste termijn van zes jaar bestond voor Van Slobbe de mogelijkheid een 
tweede termijn te dienen maar vanwege de studiemogelijkheden voor zijn kinderen keerde 
hij liever, ‘zij het met leedwezen’, naar Europa terug. In een brief van 5 juni 1935 aan 
minister-president Colijn, die ook de portefeuille van Koloniën beheerde, herinnerde hij 
daarom aan de toezegging die hem bij zijn ambtsaanvaarding  als gouverneur gedaan was, 
dat voor hem bij terugkeer naar een passend ambt gezocht zou worden.12 Colijn ondernam 
als gevolg hiervan stappen bij de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek om met 
de toezegging aan Van Slobbe rekening te houden bij het vrijkomen van burgemeesters-
plaatsen. Hij had, aldus Colijn, zijn taak als gouverneur op een dergelijke wijze vervuld dat hij 
uitstekend geschikt was gebleken voor het ambt van een middelgrote stad, bijvoorbeeld Den 
Bosch, Breda, Maastricht of Schiedam.13 Eind maart 1936 kwam door de benoeming van de 
Bredase burgemeester G.W.A. van Sonsbeeck tot gouverneur of Commissaris der Koningin 
van Limburg, de burgemeesterspost van Breda vrij. Onmiddellijk maakte Colijn in een 
persoonlijk onderhoud de minister van Binnenlandse Zaken  opmerkzaam op de nog steeds 
in Curaçao verblijvende Van Slobbe als geschikte kandidaat voor de vacature. Het was een 
man, in de woorden van Colijn, van grote bekwaamheid en met gouvernementele kwaliteiten. 
Dezelfde dag nog werd de boodschap door de minister van Binnenlandse Zaken doorge-
geven aan de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant Van Rijckevorsel.14  
 Met een dergelijke krachtige aanbeveling van minister-president Colijn was het 
welhaast onmogelijk geworden voor de Commissaris van Noord-Brabant en de minister van 
Binnenlandse Zaken om Van Slobbe, katholiek en lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij 
(RKSP), te passeren. De bemoeienis van Colijn met de benoeming van de Bredase 
burgemeester was overigens ook in die tijd niets buitengewoons. Hij had wel eens meer 
sterke druk uitgeoefend bij beslissingen over iemands benoeming tot burgemeester, zoals bij 
de benoeming van zijn broer  Piet in Boskoop in 1926, waarbij een zittende wethouder die 
zich ook kandidaat had gesteld met ondersteuning van 400 handtekeningen van stem-
gerechtigde burgers, werd gepasseerd.15 Zonder dat Van Slobbe zelf een sollicitatie had 
ingediend, zoals veertien andere kandidaten wel hadden gedaan, prijkte hij als eerste op de 
voordrachtslijst van Van Rijckevorsel met de motivering dat hij zich als gewezen hoofdofficier 
in het militaire milieu van Breda goed zou weten te bewegen en dat hij als gouverneur 
bewezen had over bestuurstalenten te beschikken.16 Twee van de andere veertien 
sollicitanten waren de Bredase wethouder E.L.H.M. van Mierlo, volgens de commissaris 
‘minder geschikt’ en de Tilburgse wethouder J. van de Mortel, die in januari 1940 tot 
burgemeester van zijn stad werd benoemd. Van Mierlo zou na de bevrijding van Breda in 
oktober 1944 een jaar lang de functie van Van Slobbe waarnemen wegens diens ‘staking’, of 
tijdelijke op-non-actiefstelling wegens onderzoek naar diens houding tijdens de bezetting.  
 
Na zijn aftreden als burgemeester van Breda in 1947 heeft Van Slobbe zijn herinneringen 
opgeschreven. De periode van zijn burgemeesterschap in Breda  heeft hij de naam gegeven 
‘Onder den grooten Grijzen Toren’.17 De toren van de Grote of Onze Lieve Vrouwe kerk zag 
hij hoog oprijzen  wanneer hij op keek van zijn werk aan de grote tafel in zijn werkkamer in 
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het stadhuis op de Grote Markt. Bij zijn start als burgemeester vroeg hij zich af of die functie 
hem in  de praktijk  net zo goed zou liggen als die van gouverneur. Een reden voor die twijfel 
gaf hij er niet bij, maar uit wat hij vervolgens schreef, kan  worden afgeleid dat hij zich er 
zorgen over maakte hoe de samenwerking met de wethouders en gemeenteraad zou 
bevallen. Hij zal beseft hebben dat een burgemeester in een Nederlandse gemeente minder 
macht had dan een gouverneur in een afgelegen koloniaal gewest waar orde op zaken 
moest worden gesteld. Gelukkig voor hem bleek al spoedig, dat hij uitstekend kon samen-
werken met de wethouders en de gemeenteraad. Vol goede moed begon hij aan wat hij ook 
in zijn installatierede de twee grootste problemen voor de stad had genoemd: de ‘wijziging 
der stadgrenzen’ en de bestrijding van ‘het groote euvel van de werkloosheid’.18 
 
College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad 
 
In de periode van het Interbellum waren de politieke verhoudingen in Breda duidelijk en 
stabiel. De samenstelling van de gemeenteraad was tot aan de feitelijke opheffing op Duits 
bevel per 1 september 1941 aan weinig verandering onderhevig.19 Vanaf 1927, het jaar van 
de eerste, beperkte, annexatie of grenswijziging, bezetten de katholieken zeventien of 
achttien zetels in de raad van de in totaal zevenentwintig en beschikten ze zo over een 
comfortabele meerderheid. Daardoor hoefden ze zich van de oppositie weinig aan te trekken. 
De grootste oppositiepartij was de SDAP  met een aantal zetels dat varieerde van zeven tot 
vijf. Tot de kleintjes behoorden de liberalen en de protestanten.20 Pogingen van de SDAP 
een wethouder te mogen leveren strandden op de onwil van de katholieke meerderheid. Het 
college van Burgemeester en Wethouders bevatte tot aan de bovengenoemde, door de 
bezetters opgelegde verordening in 1941 onveranderlijk drie leden van de Rooms-Katholieke 
Staatspartij als wethouder. Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad 
van voor de bezetting, in het najaar van  1939, kwam fractieleider van de SDAP Van Houten 
nog eens terug op de felle discussies  bij de wethoudersverkiezing van september daarvoor. 
Er had naar zijn mening ook een lid van de minderheid in het college opgenomen moeten 
worden. Dat was pas ware democratie, zeker gezien de moeilijke internationale toestand die 
door het uitbreken van de oorlog was ontstaan. Helaas echter voor de SDAP was het 
zetelaantal bij de gemeenteraadsverkiezingen van  1939 van zeven teruggezakt naar vijf en 
had de meerderheid het nog minder nodig gevonden dan anders om de socialisten in het 
college op te nemen.  
 De uitslag van de raadsverkiezing van juni 1939 laat zien dat een deel van de kiezers 
zijn stem weer gegeven had aan kleinere partijen. De protestants-christelijke partij 
verdubbelde haar zetelaantal en de Lijst-Leeman slaagde er in een raadszetel te bemach-
tigen. Zowel door de katholieke als socialistische fractie werd gesuggereerd dat Leeman zijn 
stemmen weggehaald had bij de NSB.21 De aanhang van de laatstgenoemde partij was in 
1939 meer dan gehalveerd vergeleken met de provinciale verkiezingen in 1935.  Zowel in de 
raad als in een krantenartikel ontkende Leeman met klem thuis te horen in de nationaal-
socialistische hoek. Hij was naar eigen zeggen een goed katholiek en geen NSB’er! Toch is 
het goed mogelijk, dat hij stemmen aangetrokken had van mensen die eerder uit onvrede 
over de economische crisis en de onmacht van de bestaande partijen daar iets aan te doen, 
op de NSB hadden gestemd. De heer Leeman was een kleine middenstander, een ijs- en 
fritesverkoper met een kiosk, genaamd ‘Het IJspaleis’, bij de brug op de Oranjesingel. Hij 
was een goed voorbeeld van een kleine winkelier of middenstander die ‘vanuit de lade moest 
leven’, of, in andere woorden, over geen enkele financiële reserve beschikte en daarom  het 
levensonderhoud voor zichzelf en zijn gezin moest betalen van de dagopbrengst van zijn 
kleine nering. Zoals zoveel van zijn ploeterende collega’s dacht hij geen heil te kunnen 
verwachten van de gevestigde partijen die meer de belangen zagen van de grote bedrijven 
of de arbeiders. 
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Werkgelegenheid 
 

Na de  Eerste Wereldoorlog nam de industriële ontwikkeling van de agglomeratie Breda, 
stad en omliggende dorpen Princenhage, Ginneken en Teteringen, een grote vlucht. Tussen 
1917 en 1930 nam het aantal arbeiders in nijverheid en industrie toe van 5209 tot 12191, 
een groei van meer dan  130 %, terwijl de bevolking van stad en dorpen een groei vertoonde 
van ongeveer 42.000 naar bijna 72.000, iets meer dan 70 %.22 In samenhang met de 
achterblijvende werkgelegenheid in de landbouwsector betekende het dat steeds meer 
mensen vanuit het platteland en de omliggende dorpen kwamen werken in de Bredase 
fabrieken. Deze ontwikkeling versnelde en versterkte de behoefte van de stad Breda om de 
aangrenzende dorpen aan haar grondgebied te kunnen toevoegen. Al voor de Eerste 
Wereldoorlog was in de metaalnijverheid en de voedsel- en genotsmiddelenindustrie de 
industrialisatie op gang gekomen. Bekende voorbeelden van de laatste sector  zijn De Faam 
Suikerwerken, Chocoladefabriek Kwatta, Hero-conservenindustrie  en de Suikerfabriek van 
Wittouck. Na de Eerste Wereldoorlog valt de versnelde expansie op van de metaal-, kleding- 
en textielindustrie en de bouwnijverheid. Een heel aparte plaats werd daarbij ingenomen 
door de in 1919 opgerichte Hollandsche Kunstzijde Industrie, de HKI. In 1929 werkten er al 
1200 mensen. In 1930 stelden de vier sectoren bouwnijverheid, metaalindustrie, textiel-
industrie en voedingsindustrie elk ongeveer 2000 tot bijna 3.000 werknemers te werk en 
waren zij verantwoordelijk voor driekwart van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, de 
voedingsmiddelensector alleen zelfs voor bijna een derde. 

In de andere beroepssectoren werkten er op het grondgebied van Breda, Prin-
cenhage,Ginneken en Teteringen in de landbouw ongeveer 4000, de economische dienst-
verlening 6000 en in de maatschappelijke dienstverlening ongeveer 6000 mensen. Het totaal 
van de beroepsbevolking op het grondgebied van de Bredase agglomeratie was,na de 
grenswijziging van1 januari 1942  het gebied van ‘Groot-Breda’, bedroeg dus in 1930 ruim 
28.000.  

 
Vanaf 1930 begon de beurscrisis van 1929 zijn tol te eisen en stagneerde de werkge-
legenheid. Vanaf 1934 was er een duidelijke afname te constateren. Dat was ook af te leiden 
uit het aantal werkzoekenden. Het aantal per duizend inwoners in Breda en omgeving 
bedroeg in 1931 twaalf om in 1937 op te lopen tot 42. Vanaf het laatst genoemde jaar liep 
het aantal weer terug. Door een combinatie van oorzaken, de devaluatie van de gulden, de 
toenemende bewapening en de mobilisatie van 1939 nam de vraag naar arbeidskrachten 
weer toe. In de eerste drie jaren van de bezettingsperiode zou door zijn eigen dynamiek het 
aantal werklozen nog verder afnemen.23   
 
 
Voorbereidingen op de Duitse aanval 
 
Krijgsmacht 
 
Kwam de inval van de Duitse buren in 1940 onverwacht? Vanaf welk moment waren de 
Nederlandse regering, de politieke partijen en de bevolking zich er van bewust dat er van het 
nationaal-socialistische Duitsland een werkelijk gevaar voor de integriteit van het 
grondgebied uitging? Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden op basis van 
verschillende overwegingen, die ook in combinatie konden voorkomen, de Nederlandse 
defensieuitgaven een dalende lijn vertoond tot in het jaar 1934. Uit een morele overtuiging 
dat oorlog nooit mee gevoerd zou moeten worden en ontwapening daarvoor de geëigende 
weg was, - de politiek van het  ‘gebroken geweertje’ -, uit  zuinigheid, gepaard gaande met 
het idee dat het geld beter aan andere zaken kon worden besteed, of veronderstellend dat 
een strikte neutraliteitspolitiek aanvallers geen reden zou geven het land aan te vallen,  werd 
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het niet nodig gevonden veel geld uit te geven aan de Nederlandse Weermacht. Toen Hitler 
in maart  1936 zijn troepen het Rijnland liet bezetten begon het besef door te breken dat een 
sterk leger toch wel nodig was als instrument van een neutraliteitspolitiek. Sociaal-demo-
craten en vrijzinnig democraten schrapten de pacifistische paragrafen uit hun partijpro-
gramma’s zodat de weg vrij was om voor de defensiebegrotingen te kunnen stemmen en het 
kabinet richtte het Defensiefonds op waaruit de modernisering van de krijgsmacht moest 
worden gefinancierd.  
  In 1938 liet de defensiebegroting een aanzienlijke verhoging zien. Van 94 miljoen 
gulden in 1937 sprongen de bestedingen naar 152 miljoen in 1938. Dat was het werk van het 
vierde kabinet-Colijn, dat ondermeer als gevolg van de annexatie van Oostenrijk en de 
Sudetencrisis de omvang van het aantal dienstplichtigen vergroot had en de oproeptijd had 
verlengd. De begroting voor 1938 stelde ook een aanzienlijke modernisering van de 
strijdkrachten in het vooruitzicht. De modernisering van het leger zou echter nog een proces 
van jaren vergen eer ze iets zou gaan voorstellen en maar enigszins zou kunnen opwegen 
tegen de tegenstander uit het Oosten. Ondanks die drastische verhoging stemden nu ook de 
socialisten in de Tweede Kamer in grote meerderheid voor de begroting.24 Ook zij waren nu 
overtuigd van het naderend gevaar waartegen een dam moest worden opgeworpen.  
  Burgemeester Van Slobbe van Breda zal deze door zo’n grote meerderheid, van  85 
voor  en 9 tegen, ondersteunde beslissing zeker toegejuicht hebben. Tijdens zijn militaire 
loopbaan maar ook tijdens zijn gouverneurschap van Curaçao en zijn burgemeesterschap 
van Breda was hij altijd een groot voorstander geweest van een sterke Nederlandse 
krijgsmacht. Samen met een collega infanterieofficier kapitein T.C. van Erp had eerste 
luitenant Van Slobbe in Breda tijdens de winter van 1910-1911 de stoot gegeven tot de 
oprichting van een landelijke vereniging ‘Ons Leger’, naar voorbeeld van de vereniging ‘Onze 
Vloot’. Er waren reeds plaatselijke afdelingen in enkele Noord-Brabantse plaatsen: Breda, 
Tilburg en Bergen op Zoom. Daaruit werd tijdens een vergadering in Breda een comité 
geformeerd dat als opdracht had een landelijke organisatie op te zetten. 30 Maart 1912 
kwam de vereniging ‘Ons Leger’ officieel tot stand. Eerste voorzitter werd de gepensioneerde 
generaal-majoor K.F.A. van der WallI uit Teteringen. Ook Van Slobbe werd lid van het 
bestuur. Uit  een brief van zijn hand aan de toenmalige kolonel Oudendijk  en uit de statuten 
van de vereniging blijkt duidelijk wat het hoofddoel van de vereniging was: door het 
opwekken van sympathie voor het leger bij het Nederlandse volk de deplorabele toestand 
opheffen waarin het Nederlandse leger verkeerde. Los van politieke partijen en hun 
onderlinge ruzies en geharrewar zou bij de bevolking sympathie moeten worden gewekt voor 
het nationale belang van een sterke defensie.25 Gedurende het interbellum  keerde ‘Ons 
Leger’ zich in talrijke grote en kleine openbare debatten tegen de eenzijdige ontwapenaars, 
de aanhangers van de politiek van het ‘gebroken geweertje’.26  
  Vanaf het Bredase begin gaf de vereniging een blad uit, aanvankelijk in de vorm van 
een krant maar toen dat wegens financiële perikelen dreigde te verdwijnen nam de pas 
opgerichte afdeling Rotterdam de publicatie over onder de nieuwe naam ‘Ons Leger’, nu 
bekend als ‘ARMEX,  Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'. 
  Dat Van Slobbe een actieve belangstelling had voor een sterke defensie was ook in 
regeringskringen in Den Haag bekend. In 1937, - Van Slobbe was al burgemeester van 
Breda - , was hij bij de formatie van het vierde kabinet-Colijn een serieuze kandidaat namens 
de Rooms-Katholieke Staatspartij voor de post van defensie. Zijn benoeming ging in de 
eindfase van de formatie echter niet door. Omwille van het partijpolitieke evenwicht moest de 
defensiepost aan een anti-revolutionair gegeven worden omdat de RKSP uiteindelijk de 
voorkeur gaf aan een katholiek op het departement van Sociale Zaken, Mr. C.P.M. Romme. 
Minister van defensie werd de anti-revolutionair J.J. C. van Dijk, die de functie al eens 
bekleed had in het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck (1922-1925) en daarna, voorzitter 
was geworden van de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’.27 Als minister van defensie in het 
vierde kabinet Colijn was hij medeverantwoordelijk voor de hogere defensieuitgaven sinds-
dien. 
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Distributiedienst  
  
Naast al de maatregelen en plannen ter vergroting en modernisering van de strijdkrachten 
bereidde de regering zich op vele andere manieren voor op de gevolgen van een eventuele 
oorlog. De ervaringen met de Eerste Wereldoorlog hadden geleerd dat ook zonder zelf het 
slachtoffer te worden van een directe agressie het land zich had voor te bereiden op ‘de 
voorziening in alle behoeften  van de bevolking  ten tijde van spanning, mobilisatie of oorlog’. 
Ter coördinatie van alle inspanningen daartoe werd in maart 1936 een ambtelijke Commissie 
voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding opgericht, begin 1938 vervangen door een 
ministeriële Commissie voor Defensieaangelegenheden.28  
 Een van de belangrijkste gevolgen van die inspanningen werd de oprichting van een 
landelijke distributiedienst, een regionaal en lokaal netwerk van kantoren, die in tegenstelling 
tot wat tijdens de Eerste Wereldoorlog het geval was, nu centraal werden aangestuurd vanuit 
een Centraal Distributiekantoor in Den Haag. De bijbehorende, steeds weer aangevulde en 
verbeterde wetgeving kwam in de loop van 1938 en 1939 tot stand.29 Gemeentebesturen 
ontvingen in de loop van 1939 voortdurend overzichten van nieuwe en gewijzigde regelingen 
waardoor het gevaar ontstond dat ze het spoor in de regelgeving bijster raakten. Begin 
oktober 1939 stuurde het departement van Economische Zaken daarom aan alle gemeenten 
een ‘Handleiding voor de uitvoering van distributiemaatregelen’, een losbladig systeem met 
de wetteksten en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen ter vervanging van alle daarvoor 
ontvangen papieren.30 
 In de vergadering van de gemeenteraad van 5 september hadden  burgemeester en 
wethouders mededeling gedaan van de Distributiewet en de verplichting die daardoor aan de 
gemeente werd opgelegd om een dienst op te richten met de burgemeester aan het hoofd. 
Geraamd werd dat voor de rest van het jaar een bedrag nodig zou zijn van fl. 8.000. Daarvan 
zou 75 % door het Rijk worden terugbetaald. Overtuigd van de noodzaak en onontkoom-
baarheid van de maatregel werd door de raadsleden zonder discussie en stemming het 
bijbehorende financiële voorstel aanvaard. Met de plaatselijke oprichting was ondertussen al 
begonnen. In de vergadering van 21 september kon de burgemeester melden dat er in 
samenwerking met de gemeenten Ginneken, Princenhage, Teteringen en Terheijden een 
distributiekantoor was opgericht. Breda vormde met de omliggende gemeenten distribu-
tiekring 236. Het hoofdkantoor bevond zich vanaf februari 1940 in het gebouw aan de 
Kloosterlaan 1.31 
 
Luchtbeschermingsdienst 
 
In het kader van de voorbereidingen op een mogelijke aanval kregen de gemeentebesturen 
ook opdracht maatregelen te nemen op het gebied van de passieve luchtverdediging. De 
actieve luchtverdediging, waaronder het gebruik van vliegtuigen, de luchtmacht, het afweer-
geschut en ander bijbehorend materieel, was in principe een taak van de centrale regering in 
Den Haag. De gemeenten waren echter verantwoordelijk voor de aanschaf en plaatsing van 
het benodigde materieel op hun grondgebied, ten laste van de gemeentebegroting. 
Daarnaast moesten zij een beschermingsplan opstellen voor de verdediging van de 
bevolking tegen luchtaanvallen.32  
 Onder de zeer actieve leiding van de burgemeester kwam het plan voor Breda  in 
januari 1938 gereed. De stad werd verdeeld in blokken en wijken onder leiding van hoofden 
en hun plaatsvervangers. Alle gezinnen kregen een leidraad met aanwijzingen wat er in 
geval van luchtalarm zou moeten worden gedaan en in welk deel van het huis men zich het 
beste kon verschuilen. Daarvoor, in de loop van 1937, was al met de voorbereiding begon-
nen door in de gemeenteraad kredieten vast te stellen voor de aanschaf van artikelen ten 
behoeve van de geneeskundige hulpdienst. Die vormden nog geen erg groot bedrag. Voor 
de aanleg van schuilkelders was er echter voor 1937 geen geld meer beschikbaar. Voorlopig 
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werd volstaan met het aanwijzen van kelders onder betonnen gebouwen, hoofdzakelijk 
bedrijfsgebouwen, als schuilgelegenheid voor inwoners die zich tijdens een aanval op straat 
zouden bevinden en geen gelegenheid zouden hebben zich tijdig naar huis te begeven. Voor 
de inrichting van de kelders zou de Centrale Werkplaats van de stad worden ingeschakeld. 
In de loop van 1938 kwamen nog veertien schuilloopgraven gereed en werden drie over-
dekte schuilplaatsen ingericht naast een  aantal grote particuliere kelders die als zodanig 
konden dienst doen. Daardoor zouden zich ongeveer 2000 mensen die zich op straat bevon-
den, tijdens een luchtalarm in veiligheid kunnen stellen. 
 Om het luchtbeschermingsplan goed uit te voeren waren naar schatting 1500 
vrijwilligers nodig. Om zoveel mensen bij elkaar te krijgen werden in de loop van 1938 
verschillende propaganda-activiteiten opgezet. Op 7 april werd in zaal Concordia aan het van 
Coothplein een avond georganiseerd door de afdeling Breda van de Nederlandse Vereniging 
voor Luchtbescherming. Een grote toeloop van personeel voor de luchtbeschermingsdienst 
was het gevolg. De grootste ledenwinst werd echter in september 1938 bereikt tijdens en na 
een ‘Luchtbeschermingsweek’ met tentoonstelling, - 23-29 september - , die samenviel met 
het ergste moment van de Sudeten-Duitse crisis.33 Duidelijker kon de noodzaak van de 
luchtbeschermingsdienst niet worden aangetoond dan op het moment dat Hitler de Europese 
vrede bedreigde met zijn eis dat het Sudetengebied door Tsjecho-Slowakije moest worden 
afgestaan. De dag na het einde van de propagandaweek en de tentoonstelling, vrijdag 30 
september, kreeg Hitler van de Fransen en de Engelsen toestemming het opgeëiste gebied 
binnen te trekken en zwaaide de minister-president van Engeland Chamberlain op het 
vliegveld van Croydon met het door Hitler ondertekende briefje dat er ‘vrede in onze tijd’ zou 
zijn.  
 Gerustgesteld draaide de Haagse regering onmiddellijk alle maatregelen die met de 
aangekondigde voormobilisatie van het leger te maken hadden terug. Ook het Bredase 
gemeentebestuur deed dat met een aantal maatregelen die wegens de dreigende 
omstandigheden waren genomen. De bestelling van beschermende kleding, verband, 
medicijnen, zandzakken, en andere zaken kon tot opluchting van het gemeentebestuur 
zonder kosten ingetrokken worden. Wel werd in oktober nog met succes, aldus het 
gemeenteverslag, een grote oefening luchtbescherming voor Breda en omgeving gehouden. 
Vergeleken met andere gemeenten liep Breda in de plannen voor de luchtbescherming 
duidelijk voorop. Dat was vooral de verdienste van burgemeester Van Slobbe die met zijn 
militaire achtergrond sneller dan veel andere bestuurders de noodaak van oorlogs-
voorbereidng inzag en zich met zijn volle gewicht achter de plannen zette. Talrijke gemeen-
ten vroegen Breda om inlichtingen over de opzet en inhoud van het luchtbeschermingsplan. 
Van ver en dichtbij kwamen bestuurders ook ter plaatse kennisnemen van wat Breda 
ondernam.34  
 In de loop van 1939 groeide het aantal vrijwilligers aan tot meer dan 2000, was het 
aantal schuilgelegenheden uitgebreid tot 91 open en 6 overdekte schuilplaatsen en werd een 
regionale luchtbeschermingsorganisatie opgericht met de naam ‘De Baronie’, bestaande uit 
Breda met 18 omringende gemeentes. Uit voorzorg werden op aansturen van de burge-
meester waardevolle voorwerpen uit het gemeentelijk en bisschoppelijk museum in bomvrije 
ruimten ondergebracht. 35 
 Toen in de loop van de laatste week van augustus duidelijk werd, dat Hitler binnen 
enkele dagen Polen zou aanvallen nam de regering opnieuw de beslissing tot voormo-
bilisatie. Dat betekende, dat ook de luchtbescherming in heel Nederland paraat moest zijn. 
Vanaf maandag 29 augustus  waren het Bredase hoofdkwartier en het onderdeel Uitkijk- en 
Luisterdienst in staat van paraatheid. Die toestand duurde tot 18 oktober daaropvolgend. 
Toen was het ondertussen duidelijk geworden, dat de overrompeling van Polen weliswaar tot 
het begin van een echte oorlog had geleid, maar dat de oorlogsvoering nog beperkt was  tot 
Midden-Europa. Een aantal Luchtbeschermingsmaatregelen kon toen worden opgeschort.  
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Burgerwacht en het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers in Breda 
 
Tegelijk met de oprichting en organisatie van de luchtbeschermingsdienst werd in het jaar 
1938 onder leiding van het gemeentebestuur, op voorbeeld van wat in veel andere steden 
gebeurde, een burgerwacht gevormd, bestaande uit een economisch gedeelte en een 
gewapend gedeelte, ter ondersteuning van de politie bij onrust en verstoring van de 
openbare orde. Voor de organisatie en leiding werd in februari 1938 door burgemeester Van 
Slobbe J. M. Meeùs gevraagd, eigenaar van een verzekeringskantoor. De officiële benaming 
was: ‘Bredasche Vrijwillige Burgerwacht.’ In de raadsvergadering van 14 november 1939 
ontspon zich een principiële discussie over de militaire aard van de burgerwacht naar 
aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders in de begroting voor 1940 de 
subsidie aan de instelling te verhogen tot fl. 2500. Daarnaast zou nog fl. 2500 voor het jaar 
1940 gereserveerd moeten worden voor de aanschaf van materieel. Raadslid van Houten 
van de SDAP protesteerde met klem. Zijn fractie zou alleen voor het ingediende voorstel 
stemmen op voorwaarde dat het karakter van de burgerwacht zou veranderen en de 
voorzitter van de vergadering, de burgemeester, duidelijk zou erkennen dat de burgerwacht 
vooral een economische dienst zou zijn. Ze moest worden omgevormd tot  ‘Burgerhulp’, een 
vorm van sociale, niet-gewapende verdediging. Het gewapende deel was niet nodig. Als 
doelstellingen zag hij graag expliciet geformuleerd, dat de Burgerwacht ten doel had, ‘onze 
democratische staatsinstellingen te beveiligen, zoowel tegen ondermijning op geestelijk 
gebied als tegen elken gewelddadigen aanslag’ en alleen op nadrukkelijk verzoek van de 
politie zou helpen bij ‘de handhaving der openbare orde en de bescherming van persoon en 
goederen’. De burgemeester bleef echter bij zijn standpunt. Het gewapende deel zou alleen 
optreden als hulp voor de politie en slechts optreden ter handhaving van orde en rust, het 
bewaken van openbare gebouwen en eventueel het evacueren van de burgerbevolking. Dat 
hing van de omstandigheden af. Om de SDAP bedenktijd te geven werd de stemming 
aangehouden tot de avond. Na de hervatting ’s avonds bracht raadsvoorzitter Van Slobbe de 
subsidie van tweemaal fl. 2500  voor de Burgerwacht opnieuw ter tafel. Raadslid Van Houten 
bleef toen weliswaar aandringen op zijn twee eerder genoemde bezwaren, maar stemde 
‘omwille van de bijzondere omstandigheden’ voor het voorstel, zodat het unaniem werd 
aangenomen. De burgerwacht van Breda kwam zo uit twee gedeeltes te bestaan, een  
economische dienst onder leiding van C.J. Asselbergs en een gewapende gedeelte onder 
leiding van J.M. Meeùs. De economische dienst was in mankracht veruit het grootst.36  Beide 
mannen speelden ook een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de evacuatie 
van de stad op 12 mei 1940. 
 De discussie over het karakter van de burgerwacht  was al eerder in de gemeente-
raad van 10 mei 1939 gevoerd naar aanleiding van het voorstel van B. en W. een subsidie 
van fl. 250 toe te kennen aan het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers dat kort daarvoor op initiatief 
van een groep vrouwen was opgericht. Aanvankelijk had Van Slobbe de initiatief nemende 
vrouwen verwezen naar al bestaande organisaties, maar toen op voorbeeld van wat ook 
elders in het land gebeurde, een aparte vrijwilligersorganisatie ontstond, had hij het idee 
aanvaard en enige dagen vóór die raadsvergadering van de 10e mei in de lokale bladen een 
krachtige oproep gericht tot de Bredase vrouwen om zich voor het korps op te geven. 
Wegens de dreigende internationale politieke toestand waren niet alleen de mannen nodig 
voor de verhoging van de ‘weerkracht’ maar ook het vrouwelijke  deel van de bevolking’  
 Het KVV zou een reservoir vormen waaruit de overheid zou kunnen putten voor alle 
mogelijke doeleinden.37 Onderbrenging bij de burgerwacht zou ongewenst zijn, maar als een 
afzonderlijk orgaan dat ook ten dienste van met name de economische dienst van de 
burgerwacht zou komen en daarnaast werkzaamheden zou kunnen verrichten voor Rode 
Kruis, luchtbeschermingsdienst, transportdiensten enz., zag de burgermeester wel mogelijk-
heden. Bij de stemming over het voorstel in 1939 bleken er zestien voor- en tien tegen-
standers van de subsidie.38 Toen in het voorjaar van 1940 een nieuw subsidievoorstel van fl. 
250 ten gunste van het korps in de raad werd ingediend, werd het voorstel zonder 
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hoofdelijke stemming aangenomen. Het KVV bleek de gemeente veel geld bespaard te 
hebben door talrijke werkzaamheden ten behoeve van distributie-, bloedtransfusie-, en 
ambulancedienst, het inrichten van ontsmettingsposten, het geven van  EHBO-cursussen, en 
het verrichten van wachtdiensten in de eerste mobilisatiemaanden na september 1939.39  
 
Spreidingsplan Bevolking of Evacuatieplan? 
 
 In hoofdstuk 2 zal de evacuatie van de Bredase bevolking zoals die op 12 mei 1940 
in werkelijkheid plaatsvond, nader aan de orde komen en de rol van het stedelijk bestuur 
daarin. Hier wordt alleen het aanvankelijke plan aan de orde gesteld, zoals dat voor het 
uitbreken van de oorlog nodig werd geacht. Een uitvoerige studie over de evacuatie van 
Breda is in 1995 verschenen in het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, van de hand van Hein van den Assem. 
Bedoeling van het artikel was een afdoend antwoord te geven op de tegenstrijdige verhalen 
die met name over het bevel tot evacuatie bestonden. Het ging daarbij over de vraag, wie het 
bevel had gegeven, ofwel wie de schuld moest krijgen voor de grote chaos met bijbehorende 
ellende die de evacuatie met zich mee had gebracht: de burgemeester of de bevelvoerend 
generaal van het Franse expeditieleger. Door Van de Assem werd duidelijk aangetoond dat 
van een schriftelijk bevel van de Fransen tot evacuatie geen sprake was. De beslissing viel 
in Breda onder leiding van burgemeester Van Slobbe.40 De voorgeschiedenis ervan is te 
vinden in de tegengestelde opvattingen die er tussen het ministerie van Defensie en dat van 
Binnenlandse zaken bestonden over  de noodzaak tot evacuatie. Burgemeester Van Slobbe 
was een burgemeester die als ex-officier meedacht over een mogelijke militaire situatie 
waarin de bevolking van zijn stad geëvacueerd zou moeten worden wegens oorlogs-
handelingen of ‘tijdelijk’, uit veiligheidsoverwegingen, verspreid worden over de omgeving 
van de stad. De twee begrippen werden door hem niet scherp van elkaar onderscheiden. 
 Twee Nederlandse instanties hielden zich voor de oorlog bezig met evacua-
tieplannen voor de burgerbevolking. Dat waren de ministeries van Defensie en van Binnen-
landse Zaken. Zij richtten begin september 1939 de Commissie Burgerbevolking op die alle 
werkzaamheden moest coördineren. Voor de praktische uitvoering was het onder Binnen-
landse Zaken ressorterende Bureau Afvoer Bevolking verantwoordelijk.41 Uitgangspunt was 
dat bij het uitbreken van vijandelijkheden de burgerbevolking zoveel mogelijk op haar plaats 
zou blijven om de militairen niet voor de voeten te lopen en te verhinderen dat er zich teveel 
mensen uit de omliggende provincies maar de dichtbevolkte Randstad zouden begeven. Er 
werden alleen evacuatieplannen gemaakt voor die gebieden waar militaire stellingen 
aanwezig waren of die in aanmerking kwamen voor inundatie. Beslissing tot evacuatie kon 
alleen worden genomen op last van of met instemming van Nederlandse militaire auto-
riteiten. Daarmee werden Nederlandse militaire autoriteiten bedoeld. Burgemeesters of de 
Commissarissen van de Koningin zouden in noodsituaties tot evacuatie kunnen adviseren 
maar de toestemming ertoe kon alleen door de militaire autoriteit  worden gegeven.42 
 Liep Breda het risico dat de bevolking geheel of gedeeltelijk geëvacueerd moest 
worden wegens de oorlogsomstandigheden? Binnen de Nederlandse militaire oorlogs-
planning was daar niet in voorzien. De stad lag niet in de buurt van een verdedigingslinie of 
in een gebied dat onder water gezet moest worden. Daarom werd tot januari 1940 aan 
burgemeester Van Slobbe, die in november daarvoor de voorbereiding van een mogelijke 
evacuatie ter hand had genomen, door de militaire autoriteit in Noord-Brabant iedere vorm 
van voorbereiding ten sterkste afgeraden.43 Toch werden er in Breda onder de krachtige 
leiding van de burgemeester voorbereidingen getroffen voor een vorm van evacuatie die  
door Koolhaas-Revers ‘verplaatsingen van de bevolking der grote steden’ genoemd wordt.44 
Een dergelijke verplaatsing van de inwoners van een stad zou bijvoorbeeld noodzakelijk 
kunnen zijn bij luchtbombardementen of andere krijgsverrichtingen. Daar wees in januari 
1940 ook de minister van Binnenlandse Zaken op in een brief aan de burgemeesters. Hij 
was van mening dat de bevolking weliswaar zoveel mogelijk op haar plaats moest blijven 
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maar het zou wellicht nodig zijn om in gevaar van nood de bevolking uit de omgeving van 
gevaarlijke objecten te verwijderen.45 Op dat moment zou de noodsituatie kunnen ontstaan 
waarin volgens de gestelde voorwaarden burgemeesters de bevoegdheid hadden tot 
spreiding van de bevolking te adviseren aan de militaire autoriteiten. Een evacuatie mocht 
dat echter niet genoemd worden.  
 Een artikel in de Bredase kranten van 6 januari 1940 over de presentatie van 
‘evacuatiepakketten’46 door het Bredase stadsbestuur en de gebruikte terminologie door van 
Slobbe in een brief van 13 januari over de stand van zaken van de evacuatievoorbe-
reidingen was voor de minister van Binnenlandse Zaken reden de voorbereiding van een 
algehele evacuatie van Breda te verbieden.47 De burgemeester had in zijn brief namelijk de 
indruk gewekt dat hij niet alleen dacht aan een gedeeltelijke ontruiming maar wel degelijk 
rekening hield met gebeurtenissen waarin een algehele ontruiming noodzakelijk zou zijn. Dat 
zou neerkomen op een evacuatie. 
 Toen tijdens de gemeenteraad van 6 maart 1940 een subsidie voor de aanschaf van 
noodpakketten met houdbare levensmiddelen aan de orde werd gesteld onder de benaming 
‘evacuatiepakketten’ verklaarde de burgemeester op vraag van een raadslid opnieuw met 
klem dat er ‘geen voornemen bestond de bevolking te evacueren. Wel kan het in oorlogstijd 
voorkomen dat het gewenst is een deel van de bevolking tijdelijk uit de gevaarlijkste 
stadsdelen met militaire doelen te verwijderen en om de stad te verspreiden.’ In zijn 
memoires, geschreven na zijn aftreden in 1947 gebruikte hij een soortgelijke aanduiding: 
‘spreiding over een gebied met de stad als middelpunt’.48  
 Het ziet er naar uit dat de discussie over de geoorloofdheid van evacuatieplannen 
zoals Breda die voorbereidde vooral terug te voeren is op de verwarring die er bestond over 
de definitie van het begrip evacuatie.49 Na de algemene mobilisatie van augustus 1939 
publiceerde de Commissie Afvoer Bevolking een lijst van steden die geëvacueerd, in de 
betekenis van geheel ontruimd, moesten worden. In Westbrabant waren dat Klundert en 
Hoge en Lage Zwaluwe, plaatsen die in de onmiddellijke omgeving lagen van de 
Moerdijkbruggen, aan de buitenrand van de Vesting Holland. Breda kwam op die lijst niet 
voor.50  
 Toen de burgemeester van Etten-Leur op een vergadering met alle zeventien 
burgemeesters van de Luchtbeschermingskring ‘De Baronie’ wees op het door elkaar 
gebruiken van de termen evacuatie en spreiding van de bevolking terwijl dat toch twee 
verschillende begrippen waren kwam voorzitter Van Slobbe met ogenschijnlijk duidelijke 
definities.51 Evacuatie betekende volgens hem de ‘ontruiming van gebieden waar het Neder-
landse leger zijn verdediging legt’. Spreiding van de bevolking wilde alleen maar zeggen  ‘de 
wegzending van personen uit gebieden die tijdelijk bijzonder bestookt worden’. Ondanks de 
onduidelijkheid van deze definities en de bewering dat het voorlopig ging om de spreiding 
van de bevolking is uit de manier waarop Van Slobbe de voorbereidingen ter hand nam en 
uit zinsneden in verdere briefwisseling en documenten af te leiden dat hij met een algehele 
verplaatsing van de Bredase bevolking naar de omliggende gemeenten rekening hield.52 In 
de praktijk zou dat hetzelfde zijn als een algehele ontruiming of evacuatie. Na de Duitse inval 
voelde hij zich door een zogenaamd Frans evacuatiebevel gedwongen zijn spreidingsplan in 
zijn geheel ten uitvoer te brengen, zij het onder omstandigheden die de uittocht grotendeels 
tot een zeer chaotische gebeurtenis hebben gemaakt en die in werkelijkheid neerkwamen op 
een evacuatie of vlucht in zuidelijke richting. In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op 
wat in de Bredase volksmond ‘De Vlucht’ van 12 mei 1940 is geworden, een benaming die 
het best de zowel de gemoedstoestand als de werkelijke toestand aangeeft van de inwoners 
die het slachtoffer werden van de ‘evacuatie’ of ‘ontruiming’. 
 
Aanwijzingen 
 
 De voorbereidingen van de regering op de dreigende oorlog bestonden uit wat 
genoemd kunnen worden uiterlijke en materiële maatregelen zoals, uitbreiding of moder-
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nisering van de strijdkrachten, oefening van de manschappen, organisatie van de 
verdediging door de aanleg van linies, het opzetten van een organisatie van de luchtbe-
scherming of een systeem voor voedselvoorziening. Aan een innerlijke of geestelijke 
voorbereiding van bestuurders en inwoners werd veel minder aandacht besteed, zeker niet 
openlijk. Welke houding moesten de inwoners en de bestuurders aannemen in geval van 
een algehele of gedeeltelijke bezetting? In de oorlogsvoorbereidingen van Den Haag werd er 
vanuit gegaan dat na de vertragende verdedigingslinies in de oostelijke en zuidelijke provin-
cies de eigenlijke verdediging gevoerd zou moeten worden in de Vesting Holland, achter de 
Waterlinie. De buitengewesten zouden dus aan hun lot worden overgelaten en in handen  
vallen van de bezetter. Zou dit zich echter in werkelijkheid ook zo voor doen? Hoe sterk werd 
geloofd in een werkelijk dreigende oorlog en bezetting?  
 De manier waarop de regering richtlijnen opstelde betreffende de houding van 
burgerlijke  bestuursorganen  bij een vijandelijke inval, en de verspreiding er van ter hand 
nam, vertoont een grote mate van tegenstrijdigheid. Enerzijds bewees de opstelling van de 
Aanwijzingen in 1937 en de verspreiding er van in 1938 het besef van de regering dat 
bestuurders en ambtenaren een houvast zouden moeten hebben met betrekking tot hun 
handelen na een overrompeling van het land. Anderzijds echter mocht niet openlijk blijken 
dat gewaarschuwd werd tegen een dreigende Duitse inval en mochten de Aanwijzingen, 
blijkens het opschrift ‘Geheim’, niet al te ruim verspreid worden.53 Een goed voorbeeld 
daarvan is de brief van minister van Justitie Goseling aan autoriteiten en ambtenaren van 
justitie, op 26 april 1938 binnengekomen bij de Bredase commissaris van politie A.C. de 
Bruijn.54 Er werd in uitgelegd dat, op basis van de algemene gedragslijn die in de Aan-
wijzingen werd bepaald, alle onder het departement van Justitie ressorterende ambtenaren 
in geval van een bezetting op hun post moesten blijven, behoudens een paar uitzon-
deringen. Aan het slot wees de minister er echter op dat, de aanschrijving strikt vertrouwelijk, 
was en dat er vooral niet gedacht moest worden, dat de brief iets te maken had met ‘de 
internationale politieke toestand van dit ogenblik’. Daarmee bedoelde hij ongetwijfeld de pas 
uitgevoerd Anschluss door Hitler van zijn geboorteland Oostenrijk en de daardoor verhevigde 
internationale spanningen. Daar hadden de Aanwijzingen zogezegd niets mee temaken, was 
de fictie van de Nederlandse regering. Een exemplaar van de Aanwijzingen kreeg de politie-
commissaris echter niet van het departement van justitie. Toen hij, nieuwsgierig geworden 
door de brief, die regeringsinstructies wel eens wilde inzien, kreeg hij van de burgemeester 
een exemplaar toegezonden met de nadrukkelijke opdracht ze binnen een maand terug te 
sturen.55 
 Over de inhoud, de verspreiding en de bekendheid bij de in de titel aangeduide 
personen van de Aanwijzingen is al door velen geschreven en gediscussieerd. In de 
bestaande literatuur overheerst de opvatting dat ze in het algemeen bij lokale overheids-
personen en ambtenaren onbekend waren. 
 De felste discussie over de vraag, of de burgemeesters op de hoogte waren van de 
inhoud van de Aanwijzingen werd gevoerd door de burgemeester van Gorinchem, L.R.J. van 
Rappard.56 In zijn reactie op wat de Jong in deel IV van zijn ‘Koninkrijk’ schreef over de 
verspreiding en geringe bekendheid van de Aanwijzingen bij de burgemeesters probeerde de 
Gorinchemse burgemeester de indruk te wekken dat de meeste burgemeesters wel degelijk 
op de hoogte waren van de inhoud. Hij kon echter alleen met zekerheid spreken over de 
collega’s die hij kende uit de kring van stedelijke burgemeesters en die uit zijn eigen 
Gorinchemse burgemeesterskring. In werkelijkheid is het moeilijk uit te maken in hoeverre de 
ruim 900 burgemeesters bij het uitbreken van de oorlog van de precieze inhoud op de 
hoogte waren. Het antwoord op die vraag zal van persoon tot persoon verschillen. Andere  
bronnen die iets zeggen over de bekendheid van de Aanwijzingen bij burgemeesters wekken 
ook de indruk dat de meeste burgemeesters ze niet of nauwelijks kenden of gebruikten. De 
bekende ‘burgemeester in bezettingstijd’ Boot van Wisch en Terborg, door de Jong als 
voorbeeld opgevoerd, beweerde achteraf er nooit van gehoord te hebben. Als dat werkelijk 
de waarheid was, dan is het een voorbeeld van de onzorgvuldigheid waarmee hij en anderen 
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omsprongen met ministeriële brieven.57 Het beeld dat Boot schetste, werd volgens Derksen 
en Van de Sande bevestigd in de gesprekken die zij met een aantal burgemeesters voerden. 
Velen van hen zouden niet op de hoogte te zijn geweest van de Aanwijzingen.58  
 Oud-ambtenaar Sikkes kwam in zijn boek over het onderwerp tot eenzelfde conclusie 
met zijn bewering dat zowel voor als na de inval te weinig zorg werd besteed aan de 
bekendmaking ervan en dat zowel burgemeesters als ambtenaren nauwelijks van het 
bestaan van de Aanwijzingen op de hoogte waren.59 Hij ging daarbij ondermeer af op een 
bewering van gemeenteambtenaar Hasper, na de oorlog gemeentesecretaris van Rotter-
dam. Zelfs daar zou niemand op de hoogte zijn geweest.60  
 Een voorbeeld van het omzichtig omgaan met de bekendmaking van de richtlijnen  
was de circulaire die de commissaris van de koningin in Utrecht, L.H.N. Bosch ridder van 
Rosenthal, bij de verzending van het document aan de gemeenten meestuurde. De Aanwij-
zingen moesten strikt vertrouwelijk behandeld worden, bewaard worden bij de al even 
geheime mobilisatiepapieren en slechts bekend gemaakt bij een kleine groep mensen: 
burgemeesters, wethouders en hoofden van bepaalde gemeentelijke diensten.61  
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat in ieder geval iedere burgemeester de 
Aanwijzingen bij ontvangst in handen heeft gehad en de envelop geopend zal hebben. Of hij 
er daadwerkelijk door nauwkeurige lezing kennis van heeft genomen, zal afhankelijk zijn 
geweest van zijn eigen nieuwsgierigheid of beroepsinzet. Wat hij er daarna mee gedaan 
heeft: direct op laten bergen achter slot en grendel of doorgeven aan een aantal van de 
personen die tot de top van het stedelijk bestuur hoorden, is zonder concrete gegevens niet 
te achterhalen. Misschien zijn er ook verschillen tussen grote en kleine gemeenten te vinden 
met betrekking tot de vraag wat er na ontvangst met de Aanwijzingen gedaan is en in 
hoeverre ze verspreid werden. Algemene uitspraken daarover in positieve of negatieve zin 
zijn niet goed te doen wegens het ontbreken van voldoende gegevens. De Jongs uitspraak 
over de onbekendheid van de Aanwijzingen bij burgemeesters was op zijn minst voorbarig. 
De uitspraak is gebaseerd op te weinig bekende gevallen. Zelf gaf hij op dezelfde bladzijde 
twee tegengestelde voorbeelden.62 Bij de burgemeester van Eindhoven wekte hij de sugges-
tie, dat de man direct na de capitulatie  niet op de hoogte was van de Aanwijzingen of het 
niet de moeite vond de inhoud bekend te maken aan de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel die op 14 mei een discussie had met de directies van de voornaamste fabrieken 
over werken voor de vijand. Even verderop vermeldde hij, dat de burgemeester van 
Schiedam in de eerste week na de capitulatie uit de Aanwijzingen citeerde om de directie 
van Wilton-Feijenoord er op te wijzen, dat werken voor de Kriegsmarine niet geoorloofd was.  
 De generaliserende beantwoording van de vraag over de kennis en het gebruik van 
bestuurders en ambtenaren van de regeringsrichtlijnen bij een eventuele bezetting is een 
voorbeeld van het probleem dat zich zo vaak voordoet in een landelijke studie van de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Een algemene geschiedenis van die periode zal 
per definitie altijd proberen tot algemene uitspraken over gebeurtenissen en personen te 
komen met de bedoeling een algemeen beeld te scheppen en waar mogelijk generale 
conclusies te trekken. Het is een constructie samengesteld uit een aantal onderdelen. 
Belangrijk is dan wel dat er genoeg onderdelen worden aangedragen om de constructie 
voldoende stevigheid te geven. Het toont de noodzaak aan van meer detailstudies naar de 
bezettingsgeschiedenis van regionale en lokale gemeenschappen om het algemene beeld 
dat tot nu toe geschetst is te nuanceren of bij te stellen. Van belang is daarbij ook rekening te 
houden met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de personen die met de Aanwijzingen 
bekend waren en met het tijdstip waarop: vóór of na mei 1940. Het  negatieve beeld dat de 
Jong en anderen daarover gevormd hebben, lijkt mij niet correct.63 In Breda waren de 
Aanwijzingen in ieder geval al voor de Duitse inval genoegzaam bekend bij wie het moesten 
weten. 
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Breda en de Aanwijzingen 
 
Hoe bekend waren de Aanwijzingen in Breda? In het geheime archief van de burgemeester 
in het stadsarchief zijn twee exemplaren aanwezig, een ervan linksboven voorzien van de 
handgeschreven tekst ‘ex. burgemeester’, en het ander met ‘ex. secretaris’.64 De begelei-
dende brieven van de minister van Binnenlandse Zaken Boeyen van 3 mei 1938 en van de 
commissaris van de koningin in Noord-Brabant A.B.G.M. van Rijckevorsel van 15 juni 1938 
bevinden zich daarbij, evenals een getypt afschrift van Afdeling III van het Landoorlog-
reglement dat als titel heeft: ‘Van het militair Gezag op het grondgebied van den vijandelijke 
staat’. Dat burgemeester Van Slobbe de inhoud bekeken moet hebben, is hierboven reeds 
duidelijk geworden uit het feit dat hij op vraag van de commissaris van politie de tekst 
opstuurde. Ze zullen ongetwijfeld bij die gelegenheid met elkaar over de inhoud gesproken 
hebben, alhoewel daarvoor geen  directe bewijzen of aanwijzingen te vinden zijn. Gezien de 
militaire achtergrond en interesses van Van Slobbe is dat echter zeer aannemelijk. De grote 
persoonlijke aandacht en voortvarendheid die hij bij alle  maatregelen toonde, die in verband 
met de dreigende oorlog genomen werden in Breda en omgeving zijn daar op zich ook een 
aanwijzing voor. Hij was niet alleen goed op de hoogte van de inhoud van de afzonderlijke 
artikelen van de Aanwijzingen en het Landoorlogreglement, hij maakte er ook gebruik van 
toen na de capitulatie discussie ontstond over de vraag of er gewerkt mocht worden aan 
vliegvelden voor de ‘Luftwaffe’.  Voor Breda betrof dat het vliegveld Gilze-Rijen.65 
 Wie de regeringsrichtlijnen ook bestudeerd heeft en er ongetwijfeld uit hoofde van zijn 
functie met de burgemeester over moet gesproken moet hebben, was gemeentesecretaris 
Mr. Ph. I. E. van Woensel. Uit zijn activiteiten en optredens als lid van het gewestelijk bestuur 
van de Provinciale Groep Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers van de Algemene 
Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging, de A.R.K.A., valt aan te tonen dat Van Woensel 
voor het uitbreken van de oorlog nauwkeurig op de hoogte was van  de inhoud van het 
Landoorlogreglement en de Aanwijzingen en er lezingen over gaf.  
 Op 12 februari 1940 hield hij in zaal Lohengrin te Den Bosch een rede over het 
Landoorlogreglement met de titel ‘De rechtspositie van de bevolking tijdens een vijandelijke 
bezetting’. De uitnodigingen voor de vergadering werden niet alleen gericht aan de leden-
burgemeesters van de ambtenarenbond maar werden ook afzonderlijk naar alle Brabantse 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers gestuurd met de nadruk-
kelijke vermelding, dat in verband met het belang van het onderwerp ook niet-leden welkom 
waren. In de uitnodiging aan de burgemeesters staat aan het slot het verzoek ambtenaren 
die uit hoofde van hun functie belang hadden bij het onderwerp op de bijeenkomst te 
attenderen en hen in de gelegenheid te stellen die bij te wonen.66 Uit een briefje van Van 
Woensel van eind 1944 valt op te maken, dat hij de lezing ‘her en der’ gehouden heeft, 
mogelijk ook buiten de provincie.67 Of er vanuit Breda ambtenaren naar de lezing van Van 
Woensel zijn geweest is niet met bewijzen aan te tonen, maar zondermeer te veronder-
stellen, gezien het feit dat het hun eigen gemeentesecretaris betrof. 
 In de tekst van de rede die Van Woensel in Den Bosch (en elders waarschijnlijk ook) 
heeft gehouden werd het woord Aanwijzingen niet genoemd. Hij hield zich aan de 
voorgeschreven vertrouwelijkheid.68 Uit de inhoud echter is op te maken dat Van Woensel  
wel degelijk een toespraak hield over de toepassing van het Landoorlogreglement volgens 
de richtlijnen in die Aanwijzingen. Op die manier werd de vergadering van de ambtenaren-
bond A.R.K.A. in Den Bosch  een bijeenkomst over de Aanwijzingen zonder ze te noemen 
en is ze zo toch een belangrijk bewijs dat er vóór de Duitse inval wel degelijk over de 
richtlijnen van 1937 discussies zijn gevoerd.69 Van Woensel heeft  de term waarschijnlijk 
bewust, omwille van het door de regering voorgeschreven geheime karakter, niet genoemd. 
Ook in overeenstemming met de houding van de regering was wat hij in het begin van zijn 
toespraak zei: dat zijn rede niet was ingegeven door angst voor een spoedige bezetting. Dat 
zou betekenen, aldus Van Woensel, dat hij het geloof verloren had in de waarde van de 
neutraliteitspolitiek zoals die door Nederland werd gevoerd en in de kracht van de steeds 
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sterker wordende krijgsmacht van ons  land. Wel was het van belang nú, in alle rust, over het 
onderwerp te praten. Dat was beter dan later ‘ in een nerveuzer stemming’ beslissingen te 
moeten nemen. Na deze voorzichtige introductie van het onderwerp bij zijn gehoor  begon de 
gemeentesecretaris met het eigenlijke onderwerp.70  
 In het Landoorlogreglement (LOR )dat op de Eerste (1899) en Tweede (1907) 
Haagse Vredesconferentie was vastgesteld  was, aldus Van Woensel, geen antwoord te 
vinden op de door hem geformuleerde vraagstelling: ‘Is het mogelijk een norm te vinden voor 
het gedrag van de vijand, de bevolking en hun leiders in het bestuur?’ Het gaf geen uitsluitsel 
over de rechten en plichten van bezetter en bevolking. Evenmin kon men er zeker van zijn 
dat de bezetter het LOR zou respecteren. Vandaar dat hij zou proberen aan de aanwezigen 
een ‘grondslag’ of ‘leefregel’ mee te geven die een houvast zou kunnen vormen bij de 
beslissing welke eisen van de bezetter ingewilligd mochten worden of welke bevelen 
moesten worden opgevolgd.71 De beantwoording die Van Woensel vervolgens gaf sloot aan 
bij hoofdstuk IV, Rechten van den bezetter tegenover personen in bezet gebied, artikel 17, 
van de Aanwijzingen waarin het vooral gaat over wat de bezetter wel of niet mag eisen van 
de bevolking en bij hoofdstuk IX, Richtsnoer voor de door ambtenaren te volgen gedragslijn, 
dat aangeeft, dat een ambtenaar aan kan blijven zolang dat meer voordeel voor de bevolking 
heeft dan voor de bezetter. Gebruikte de bezetter zijn gezag ter bevordering van het 
algemeen belang, dan mocht de ambtenaar gehoorzamen. Indien de bezetter het gezag 
echter in zijn eigen belang gebruikte, dan mocht de ambtenaar in het algemeen 
(onderstreping door v.W.) niet gehoorzamen, maar… ‘er kunnen redenen zijn om er wel aan 
te gehoorzamen. Men heeft geen plicht, doch men kan een excuus hebben om er wel aan te 
gehoorzamen. [……] Men kiest van twee kwaden het minste. Sleept het niet gehoorzamen 
een groter kwaad (nadeel) met zich dan het wel gehoorzamen, dan gehoorzaamt men; 
sleept het niet-gehoorzamen een kleiner kwaad met zich dan het wel gehoorzamen, dan 
gehoorzaamt men niet’.72  
 Op dit punt aangekomen kwam Van Woensel bij het kernprobleem terecht dat zich 
tijdens de bezetting voor elke ambtenaar en bestuurder heeft voorgedaan. Hoe af te wegen 
welk belang het zwaarst was? Van Woensel heeft geprobeerd met behulp van een paar 
voorbeelden het probleem voor zijn toehoorders concreet te maken, maar bewees daarmee 
ook dat het probleem juist school in de onduidelijke en complexe zaken die zich tijdens een 
bezetting konden voordoen, (en zich ook werkelijk voorgedaan hebben!), waarbij het maken 
van een afweging bijna onmogelijk is. Hoe de voordelen die een maatregel voor de bezetter 
had, afwegen tegenover de nadelen ervan voor de bevolking bij een weigering tot 
medewerking? Als de nadelen van medewerking aan een opgedragen maatregel voor de 
inwoners groter waren dan het voordeel ervan voor de bezetter, moest medewerking 
geweigerd worden maar als de nadelen niet zo zwaar uitvielen, afgezet tegen het behaalde 
voordeel van de bezetter, in dat geval kon meegewerkt worden.73 Van Woensel erkende op 
deze manier dat meewerken aan maatregelen ten gunste van de bezetter altijd nadelig was 
voor de bevolking. Het hing dus van de mate van nadeel af of meegewerkt mocht worden 
aan het voordeel voor de bezetter. Hij maakte daarbij ook onderscheid tussen de mede-
werking van een overheidsdienaar of die van een gewone burger. De bestuurder of ambte-
naar had altijd een zwaarder excuus nodig om te mogen meewerken. 
 Aan  het eind van zijn rede stelde gemeentesecretaris en ARKA-bestuurslid Van 
Woensel zichzelf en de aanwezigen de retorische vraag: ‘of overheidspersonen, ambte-
naren, voorzoover ze niet elders noodig zijn, bij of tijdens een bezetting in het algemeen 
aanblijven moesten of niet?’. Zijn antwoord was positief: ‘Ja, zij moeten blijven. Antwoord en 
verdere toelichting die hij daarbij gaf hebben dezelfde strekking als hoofdstuk I van de 
Aanwijzingen. Soms is de tekst zelfs letterlijk overgenomen.. De regering had zijns inziens 
terecht gezegd dat ‘het bestuur ook onder gewijzigde omstandigheden zoo goed mogelijk 
zijn taak blijft vervullen’.74 
 Bij de voorbereiding van zijn lezing had Van Woensel gebruik gemaakt van de rede 
die Mr. K.J. van Nieukerken, juridisch medewerker van de ‘Vereeniging van Comptabele 
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Ambtenaren bij de Overheids- en Semi-overheidsbedrijven en Diensten’  gehouden had op 
de jaarvergadering van die vereniging in Maastricht op 5 juni 1939 en die begin 1940 in 
enigszins gewijzigde en aangevulde vorm als brochure werd uitgegeven op verzoek van de 
Centrale van Hogere Rijksambtenaren en de Centrale van Hoogere Gemeente-ambtena-
ren.75 Van Nieukerken noemde in tegenstelling tot Van Woensel de Aanwijzingen zeer 
nadrukkelijk wel bij naam in zijn tekst en verwees herhaaldelijk naar de afzonderlijke 
artikelen. Ook het optreden van Van Nieuwkerken op vergaderingen en bijeenkomsten in 
den lande is, net als het optreden van gemeentesecretaris Van Woensel, een aanwijzing dat 
de bekendheid met de Aanwijzingen groter geweest moet zijn dan tot nu toe in de 
geschiedschrijving verondersteld wordt.76 
 
In Breda waren minstens drie belangrijke personen tevoren op de hoogte van bestaan en 
inhoud van de Aanwijzingen. En zij deden er ook iets mee: burgemeester Van Slobbe, 
gemeentesecretaris Van Woensel en commissaris van politie de Bruijn. Uit een potloodnotitie 
op een brief aan Van Slobbe van secretaris-generaal Frederiks van augustus 1940 over het 
gebruik van de Aanwijzingen bij de Duitse huizenvorderingen is op te maken dat ook 
wethouder en loco-burgemeester Van Mierlo over een exemplaar beschikte en er na de inval 
gebruik van liet maken door zijn ambtenaren. De notitie instrueerde de behandelende 
ambtenaar er op toe te zien dat de wethouder zijn exemplaar terugkreeg.77  
 Uit het voorgaande moge duidelijk worden dat door bestuurders en ambtenaren meer 
aandacht besteed is aan het bekendmaken van het bestaan en de inhoud van de 
Aanwijzingen dan tot nu toe werd aangenomen. Als alleen al uit een onderzoek naar wat in 
Breda gebeurd is deze conclusie te trekken valt is het aan te bevelen dat het voor andere 
gemeentes ook wordt uitgezocht om te zien of de conclusie bevestigd wordt. Een onderzoek 
in de archieven van de ambtenarenbonden zal daarbij vermoedelijk ook een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren. 
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