De evacuatie van Breda

door

HEIN VAN DEN ASSEM
De evacuatie van de bevolking van Breda op Pinksterzondag, 12 lTlei 1940,
houdt na meer dan vijftig jaar de gemoederen nog altijd bezig. De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat het aantal slachtoffers tijdens de evacuatie opliep tot meer dan
honderd, terwijl de stad achteraf gezien nauwelijks oorlogsschade had geleden. Op
12 mei evacueerde de bevolking van Breda in twee groepen langs twee routes in de
richting van Antwerpen. Deze evacuatie zou op bevel van het Franse opperbevel
plaats hebben gevonden met de woorden: "Il faut évacuer!" Er zijn diverse lezingen
bekend over de gang van zaken, onder andere die van Hallema, Van Banning & Van
Fessem, en Koolhaas-Revers. 1 Veel van deze publikaties houden vast aan de onduidelijke versie die gebaseerd was op de lezing van het gemeentebestuur en de pers.
Dit heeft tot mythologisering van feiten geleid.
Dit artikel gaat eerst in op de militair-strategische ontwikkelingen, zowel in
Nederland, als in West-Europa, zodat de situatie in Breda en omgeving in een bredere context kan worden geplaatst. Vervolgens komen de evacuatie-instanties en het
evacuatiebeleid in Nederland aan de orde. Hierna wordt de ontwikkeling van het
evacuatieplan voor Breda beschreven om ten slotte over te gaan tot de ontrafeling
van de ontstane mythe aan de hand van de volgende vragen:
Is er een schriftelijk bevel a(fSegeven door de Franse bevelhebber, of heeft het
gemeentebestuur zelf tot evacuatie besloten? Zijn de verwijten die tot op heden aan
het adres van de toenmalige burgemeester Van Slobbe gemaakt zijn wel terecht?2

la-b. De penning. die in 1940 door de Gemeente Breda is uitgereikt aan allen die hadden meegeholpen bij
de evacuatie van de stad (part. coll.; foto Bea Hoeks GAB).
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A1ilitaire strategie in Nederland
Na de Eerste Wereldoorlog bleef men in Nederland overtuigd van de juistheid
van de neutraliteitspolitiek. Helaas was de financiële positie van de overheid door de
oorlog verslechterd. De recessie van 1920-1927 belette economisch herstel; een van
de oorzaken was de ineenstorting van de Duitse afzetrnarkt. De regering moest daarom flink snoeien in de rijksbegroting, vooral op de landsverdediging. De eenzijdige
ontwapeningspolitiek van de grote oppositiepartijen verhinderde een krachtiger defensiebeleid. In de tweede helft van de jaren dertig besloot de regering tot nieuwe
defensiemaatregelen. De investeringen waren vooral bestemd voor luchtdoelbestrijdingsmiddelen, vliegtuigen, infanteriegeschut en munitie. In 1935 en 1936 werden
er kazematten gebouwd bij de belangrijkste bruggen over de Maas, het Maas-Waalkanaal en de IJssel.
Binnen de Nederlandse legertop ontstond onenigheid over de te volgen gedragslijn in geval van oorlog. In september 1939 werd luitenant kolonel van de
Generale Staf A.Q.H. Dijxhoorn benoemd tot minister van Defensie. Al snel raakte
hij in conf1ict met generaal Reynders, de nieuwe opperbevelhebber, omdat de bevoegdheden van beide autoriteiten niet erg duidelijk afgebakend waren. Er bestond
onder andere verschil van mening over de verdediging van Noord-Brabant. Dit gebied vormde met het noorden van Belgisch Brabant de verbinding tussen de Vesting
Holland en de Belgische hoofdverdedigingslijn, die tussen Antwerpen en Luik langs
het Albertkanaallag. Samen met Zeeland en Noord-Limburg was Brabant van vitale
betekenis voor de bondgenootschappelijke samenwerking in geval van een Duitse
aanval. De geallieerden moesten daar de gelegenheid krijgen zich te ontplooien.
De Peel-Raamstelling, die bemand werd door de Peeldivisie, had Reynders als
weerstandslinie gekozen. Verder naar achteren waren het IITe Legerkorps en een
deel van, later de hele, Lichte Divisie geconcentreerd. Reynders wilde deze stelling
gedurende enkele dagen laten verdedigen. Het lIIe Legerkorps en de Lichte Divisie
mochten daarbij niet aan vernietiging worden blootgesteld. Ten gevolge van een tekort aan troepen wilde Reynders, wanneer een doorbreking van de PeeJ-Raamstelling dreigde, het IITe Legerkorps en de Lichte Divisie laten terugtrekken binnen
de Vesting Holland, waar hun nieuwe taken wachtten. 3 Reynders beoogde verder:

verdedigin,,? van de Grebbestelling l,?edurende plm. een week) met rninstens twee legerkolpsen, hierbU aansluitend verded(,?ing van de IUn Grebbe - GrOlJe, teneinde de Grebbelinie te
doen aansluiten aan de als een krachtigeweerstandslinie beschouwde Peel-Ramnstelling 4
De nünister van Defensie, Dijxhoorn, was het niet eens met de strategie die generaal I~eynders wilde voeren:

De inzichten van den minister - met nmne ten aanzien IJan de opdracht aan den
Opperbevelhebber- ... verschilden. aanzienlUk van die van. den O.L. Z. [Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht). 5
Dijxhoorn won het pleit en dit leidde in februari 1940 tot het ontslag van gene-
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raaI Reynders. De gepensioneerde luitenant-generaalWinkelman werd bereid gevonden de functie van opperbevelhebber over te nemen.
In korte tijd werden nieuwe nuatregelen genom.en: grenstroepen aan de oostgrens kregen in plaats van een verdedigingstaak nog slechts een alannerende taak. De
belangrijkste wijziging voor de troepen in Brabant was, dat de zogenaamde Lichte
Divisie, aanvankelijk bedoeld als reservevleugelbeveiliging van de Peel-Raamstelling,
nu getransfom1eerd werd tot algemene reserve. Deze moest 24 uur na de aanval vanuit het oosten naar de Vesting Holland terugtrekken. Brabant werd daardoor als verdedigingslinie van seClU1daire betekenis; het zwaartepunt werd naar de Vesting Holland verlegd. Reynders zag gevaar in het versneld verlaten van de Peel-Raamstelling:

... doch tegen een overmacht, als waarop bij' een Duitsehen aanval moest worden gerekend,
zou zU op den duur zeker niet bestand zijn; althans wanneer wij' door eventuele bondgenooten
niet zeer krachtig zouden f.lJorden ~«esteund. 6
Dit zou later een belangrijke reden zijn, waarom de Fransen steeds westelijker in
Brabant moesten terugtrekken en de hoofamacht uiteindelijk in de buurt van Breda
bleef steken.

Franse militaire plannen in Nederland
De "AnschluB" van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 vormde het begin van de
dreigende schaduw die over Europa viel. Dit was voor vele landen aanleiding tot het
nemen van militaire voorzorgsmaatregelen. Groot-Brittannië en Frankrijk kwamen
op 29 april 1938 tot een akkoord over militaire samenwerking. Volgens deze overeenkomst berustte de oorlogvoering op zee in Engelse handen en namen de Fransen
de landoperaties voor hun rekening. Gamelin, opperbevelhebber van het Franse leger, hoopte erop, dat hij tot minimaal 1941 de tijd had om zich voor te bereiden op
een confrontatie met Duitsland. Gamelin gaf op 15 november 1939 bevel dat de geallieerde strijdkrachten in geval van oorlog moesten oprukken tot aan de Dyle-linie,
die van Antwerpen in zuidelijke richting tot aan de Maas boven Dinant liep. Dit
Dyle-plan vormde een relatief kort front, beschermde Brussel en gaf aansluiting op
de linies aan het AlbertkanaaJ. Omdat Gamelin bang was dat Nederland zonder
Franse steun bij een Duitse aanval spoedig de strijd zou moeten staken, kwam hij op
20 maart 1940 met een aanvulling op het Dyle-plan, de zogenaamde "manoeuvre de
Breda". Deze manoeuvre hield in dat de Fransen in voorkomend geval een verdedigingslinie zouden innemen die vanaf Breda naar Turnhout tot aan het Albertkanaal
liep. Het nieuwe plan werd door de Franse en Engelse regering goedgekeurd en zou
het hoofdplan vormen voor het geallieerde antwoord op de Duitse aanval van 10
Inei. 7 De uiterste linkertlank van de Franse verdedigingslinie, bestaande uit NoordBrabant en Limburg, werd onder de hoede van generaal Girauds Franse VUe Leger
gesteld. Dit VUe Leger moest razendsnel door België over Antwerpen richting Breda
trekken, en contact leggen met het Nederlandse leger. Wel was er een voorwaarde
aan verbonden:
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2.

Portret van gener'pl Giralld van
bet VUe Franse Leger (coU. GAB).

Le succès de la rnanoeuvre était ainsi conditionné par la durée de la résistance que I'armée
beige et les unités h.ollandaises pourraient offrir à l'agresseur. 8
De opdracht aan het Franse Eerste Legerkorps, dat onder bevel van generaal
Sciard stond en op de uiterste linkervleugel van het Franse VUe Leger opereerde,
luidde:

Le Ier CO/ps d'année a reçu pour mission de barrel' la direction Tilbul~1? - flflo fefnsdrecht
en portant ses gros dans la rC'<,?ion Nord d'Anvers à l'Ouest de la Mank, en liaison au Nord
avec l'Armée Hollande et au Sud avec Ie 16e C.A. couvert a l'est SUl' Turnh.out - TilbuIg par
Ie Iere D.L.AI. [Division Ugère lVJécanique] rgroupement de G.R. Lestoquoi).9
De Dyle-linie v01TI1de nu samen met de "manoeuvre de Breda" een gesloten
front, van Frankrijk via België tot in Nederland, om de Duitse opmars te blokkeren
en de Antvverpse haven te beschermen. Breda lag daarbij aan het einde van de linie.
Op 10 mei om 22.00 uur overschreed de Groupement Lestoquoi bij Zundert de
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grens en rukte op naar Breda om met kolonel Schmidt, bevelhebber van de
Peeldivisie en territoriaal comJnandant van Noord-Brabant, de samenwerking tot
stand te brengen. 10
Na de komst van de Franse eenheden werd het Bredase gemeentebestuur geconfronteerd met de vraag of Breda in de vuurlinie zou komen te liggen en welke
maatregelen er in dat geval getroffen zouden moeten worden. Het rapport van nu".
A.A. Struyken, wethouder van Breda meldde daarover:

... .het plan was, de Marklinie [als onderdeel van de manoeuvre de Breda] en Breda tot
het uiterste te verdedigen. Men dacht-dit 5 à 8 dagen te kunnen houden met de aanwezige
troepenmacht en de nog te lIerwachten versterkingen van. zware artillerie en luchtdoelgeschut. 11
Dat was de stand van zaken na de ontmoeting in Etten van Struyken en dhr.
Samuel, sous-chef van de EconolTl.ische Dienst der Burgerwacht met een Franse officier op 11 mei na 14.00 u.
Ondanks verweer van Struyken waren de Fransen ván mening dat blijven van
de Bredase bevolking uitgesloten was: Il faut évavuer! Er zou echter pas op 13 mei
geëvacueerd behoeven te worden. Het bestaan van het Markfront werd later bevestigd door de Sectie Krijgsgeschiedenis van het Ministerie van Oorlog. 12 Ook Poort
en Hoogvliet maakten er melding vanY Uit het evacuatierapport van het openbaar
slachthuis bleek naderhand eveneens, dat de Fransen maatregelen namen om de stad
te verdedigen. 14 Kolonel Schmidt n1.aakte er melding van dat de Fransen geen poging
deden de Moerdijkbrug te heroveren op de Duitsers,

omdat de Franschen Generaal niet zoo ver buiten zijn vak wilde gaan. Zijn opdracht was
het innemen van een stelling oost van Tilburg en hij mocht daar niet van. afwijken. IS
Er waren plannen om een fi-ont te vonnen ten zuiden van Breda aan de rivier de
Mark. Verdedigingsmaatregelen waren zelfs al in uitvoering. Dit werd steeds realistischer toen de Peellinie verlaten werd en de Duitsers sneller oprukten dan verwacht.
In werkelijkheid is er niet lang aan de rivier de Mark gevochten. Alleen in de omgeving van Princenhage, onder Breda, boden de Fransen fel verzet. In de avond van de
Be mei was het VUe Franse Leger in volle aftocht naar Zuid-Beveland en
Antwerpen. 16 De "manoeuvre de Breda", waarvan de Marklinie een onderdeel
vormde, hield niet lang stand omdat:
1 de spoorbrug bij Gennep en vijf van de zes bruggen over het Julianakanaal ongeschonden in handen van de Duiters vielen;
2 de Franse steun door de snelle val van de Peel-Raamstelling te laat kwam;
3 de verrassende verovering van het fort Eben Emael een snelle doorbraak bij het
Albertkanaal mogelijk maakte;
4 de verrassingsaanval in de Ardennen van de Duitsers op het zwakste punt van de
verdediging bij Sedan de situatie totaal veranderde;
5 het gebrek aan samenwerking tussen Frankrijk, België en Nederland en daarnaast
de gebrekkige communicatie over en weer tot misverstanden leidden.
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EtJacuatie-instanties in Nederland
De van overheidswege geplande evacuatie van de burgerbevolking in Nederland
was in handen van de Ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken. Deze richtten op 2 september 1939 een nieuwe instantie op: de Commissie Burgerbevolking
(C.B.). Het algemeen devies luidde, dat de bevolking zoveel mogelijk moest blijven
waar zij was, omdat de bevolkingsdichtheid binnen de Vesting Holland het onmogelijk maakte alle bewoners van de randprovincies te huisvesten. Bovendien zou verplaatsing van burgers troepenbewegingen kunnen hinderen. Alleen gebieden in de
directe omgeving van militaire stellingen of inundaties kwamen in aanmerking voor
evacuatie van burgers. Er werden twee argumenten voor stelselmatige evacuatie aangevoerd:

a) in het belang tJan de landstJerded(ging op last van de Inet de 11ito~fènin,g van het Inilitair gezag belaste autoriteiten (A .M. G.) fAutoriteit NIilitair Geza,gJ,
b) in het belar1g van de veil(gheid van de bu~gerbetJolking, wanneer de bu~gerneester, dan wel de
COlmnissaris der Koningin dit ,geraden achtte en de A .NI. G. instemde. 17
Argument "b" werd ingebouwd, omdat de C.B. vreesde dat zich onvoorziene
omstandigheden konden voordoen die evacuatie konden noodzaken. Ze dacht daarbij aan de volgende twee condities waarbij de eindverantwoordelijkheid eveneens bij
de A.M.G. lag:

3.

Kolonel LJ Schmidt, territoriaal bevelhebber voor
Noord-Brabant (foto Persbureau het Zuiden; colL
Gen. Maczek Museum).
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1 gevaar, voortspruitend uit militaire operaties;
2 de meer op zichzelf staande luchtbombardementen van steden.
De eerste instantie die zich bezighield met de evacuatie, was de reeds genoem.de
Commissie Burgerbevolking. Haar doel was het opzetten van een landelijk evacuatieplan. Het werkorgaan van deze commissie was het Bureau Afvoer Burgerbevolking. De C.B. viel onder het departement van Binnenlandse Zaken. Binnen de
structuur van deze organisatie was de hiërarchie voor de provincie Noord-Brabant
als volgt geregeld:
A de AM.G., de commandant van het IIIe Legerkorps, kolonel L.J. Schmidt;
B de Commissaris Afvoer Burgerbevolking (C.AB.), P.N.L. Staal;
C de burgemeesters van de regio.
Volgens de algemene richtlijnen kwam Breda lnet in aanmerking voor evacuatie. De condities 1 en 2 boden echter wèl de mogelijkheid tot evacuatie:

... en daarnaast dat, hetwelk onmiddellijk gelJo"~ zou zijn van meer op zichze!l staande
luchtbornbardernenten van steden, waarbij de Commissie BUIgerbevolking al direct kwam te
staan voor de IJraag cif dit tweede punt ook onder haar ressort zou vallen .... , waarbij door de
vertegenwoordiger van de minister IJan dE;lensie werd verklaard, dat het luchtgevaar niet onder
haar bemoeiing zou lJallen, daar dit onderwelp lokaal onder ogen zou moeten worden gezien cif
hoogstens door samenwerking van gemeenten, die in elkaars nabijheid liggen. Het luchtgevaar
zou dus in eerste instantie iets zijn., dat behoorde tot de taak van de b~lIgemeesters, eventueel
in onderling overleg ... [dat] verplaatsingen van de bevolking der grote steden uit hocifde van
luchtbombardementen zoveel mogelijk tot he~i;roeperen in buitemvij'ken en randgemeen.ten beperkt dienden te blUllel1.18

I
I
•

De burgemeester werd waarschijnlijk het beste in staat geacht de situatie ter
plaatse te beoordelen. Tenslotte was lnj binnen de gemeente belast met de handhaving van de openbare orde. De tweede instantie die zich bezig Ineld met te nemen
maatregelen in geval van luchtbombardementen was de Intercommunale Luchtbeschenningskring. De regio Breda was verenigd in de Luchtbeschenningskring "De
Baronie". Hierin hadden zeventien burgemeesters uit Breda en omringende gemeenten zitting. Breda was de kemgemeente van de kring en daarom had burgemeester Van Slobbe het voorzitterschap in handen. De kring onderhield nauw contact met de C.AB. van Noord-Brabant, Staal, die op diverse vergaderingen aanwezig was. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd op de hoogte gehouden via
toegezonden verslagen.
Een derde instantie die zich met de uitvoering van een eventuele spreiding casu
quo evacuatie beziglneld was de Burgerwacht. 19 Voor Breda was dit de Bredase
Vrijwillige Burgerwacht, waarbinnen de burgemeester veel invloed had. 20 De
Burgerwacht, onder leiding van J.M. Meeus, telde in februari 1940 circa 75 leden. 21
De mogelijkheid van Van Slobbe tot het treffen van maatregelen op regionaal niveau
kreeg via zijn voorzitterschap van "De Baronie" gestalte. In deze positie heeft hij
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4.

B.W.Th. van Slobbe, burgelneester van Breda 1936-1947 (coll. GAB).

zijn invloed aangewend om een plan te ontwerpen dat erin voorzag de Bredase bevolking in geval van luchtbombardementen in de naburige gemeenten onder te
brengen. Van Slobbe drong aan op het voorbereiden van plannen voor de opvang
van vluchtelingen en het inventariseren van alle materiële en personele hulp in de
aangesloten gemeenten. 22 Als burgemeester overlegde hij met instanties over de
voorbereiding van een eventuele bevolkingsspreiding; via de pers propageerde hij de
aanschaf van evacuatiepakketten. 23

Ontwikleelin}; evacuatieplan Breda
De correspondentie over de evacuatie, voor zover te achterhalen, begint met
een brief van Van Slobbe aan de C.B. op 17 novernber 1939. 24 Hierin beriep hij
zich erop dat hij, krachtens artikel 9 van het Voorschrift Afvoer Burgerbevolking, na
overleg met de A.M.G. maatregelen mocht nemen ter voorbereiding van de evacuatie. Artikel 9 hield in:

van

Zoodra ontruintinJ[ bedoeld in artikel 2, te !Joorzien is, !Jan};en de bur};erneesters op last
na overles! lnet de A .1\1. G. aan rnet de voorbereidin{? !Jan de ontruiminJ! van hun ,ç;e-

(~r
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meente ~fIlan };edeelten daarIlan; ziJ vo(ç;en hierbU de aallwUzingen, welke hun door l?f vanwege deze autoriteiten worden gegeven. 25
Hierbij schreef de burgemeester dat "te voorzien" geïnterpreteerd moest worden, "rekening houdende lnet de omvangrijke maatregelen van adnlinistratieve aard,
welke vereischt worden." Hij benadrukte dat hij omzichtig te werk zou gaan.
Tegelijkertijd vroeg hij wie voor Breda de A.M.G. was. Het antwoord op deze brief
bevatte de waarschuwing dat artikel 9 voor Breda niet nodig werd geacht door de
militaire autoriteiten. 26 De A.M.G. waartoe de burgemeester zich diende te wenden
was voor Brabant de commandant van het lIIe Legerkorps. De burgemeester schreef
aan deze commandant dat hij op basis van artikel 9 maatregelen wilde nemenY Het
antwoord van de commandant luidde:

dat het geenszins in de bedoelin,ç; l(ç;t de stad te ontruimen. Ile raad U dan ook af de adIninistratiellC voorbereiding der evacuatie ter hand te nenlEn. 28
De Commissaris der Koningin van Noord-Brabant bevestigde, namens de minister van Binnenlandse Zaken, het antwoord van de commandant, omdat Breda
niet als vluchtoord of als tijdelijke uitwijkplaats aangewezen was. 29 Tot dan toe kon
de burgemeester van geen enkele instantie bijval verwachten voor zijn plannen tot
spreiding van de burgerbevolking.
Op 13 december 1939 schreef de Commissaris van de Koningin aan Van Slobbe
dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken wenselijk achtte:

dat de Conltnissarissen AJvoer BllIgerbellolking op de hoogte moeten worden .ç;ehouden
van de lloorzieningen, welke in hun ,ç;ebied getn?ffen worden in het belan,\; van de bescherming
van de bellolkin,ç; tegen luchtaanllallen .... Ik heb mitsdien de eer 1I te verzoeken den
Commissaris A.fi;oer Bu~ç;erbevolking Noord-Brabant, P.N.L. Staal te Eindhoven, aan bedoelde kringvelgaderingen te laten deelnelnen. 30
Op 3 januari 1940 schreef de minister van Binnenlandse Zaken aan de burgemeester dat hij met de minister van Defensie en de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht had overlegd in hoeverre het gevaar voor luchtaanvallen eventueele ontruinlÎn.J; der groote bellolkingscentra nodig maakte. De opvatting van de minister van Binnenlandse Zaken was dat de bevolking zoveel mogelijk op haar plaats moest blijven.
Om echter het gevaar voor de bevolking te beperken werd in dezelfde brief gestelc1:

Het aangewezen Iniddel daartoe is dat de bellolking uit de om,ç;eving van gevaartrekkende
in .\;eval llan nood tUdeliJk uiOrdt ondergebracht in minder .ç;evaarlUke gedeelten van de
,ç;emeente en voor zover noodig in mndgnneenten. 3 !
o~jecten

Hier werd gesteld dat Breda in het kader van artikel 9 in geval van dreigend
luchtgevaar maatregelen mocht nemen. Kortom: de burgemeester mocht aanvankelijk niets ondernemen om de bevolking te beschermen tegen luchtaanvallen, terwijl
artikel 9 daartoe juist de mogelijkheid bood. Voortdurend werd Van Slobbe op de
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vingers getikt. Na 3 januari 1940 kon hij echter plotseling vrijelijk zijn gang gaan,
sterker nog, de minister van Binnenlandse Zaken deelde hem mede:

Ik zal het op prijs stellen, indien U zoudt willen bevorderen, dat de daartoe strekkende
maatregelen met den meesten spoed worden voorbereid, in overleg met de autoriteit militair gezag, in wiens gezagsgebied Uw gemeente is gelegen. 3'2

Kentering beleid overheid
De koerswijziging hield verband met het conflict tussen Dijxhoorn en
Reynders, dat uitmondde in het ontslag van Reynders. De brief van 3 januari 1940
van de minister van Binnenlandse Zaken geeft deze kentering in het militair-strategisch beleid weer. Dit betekende concreet, dat Van Slobbe toestemming van hogerhand kreeg om zijn maatregelen uit te voeren. De betekenis van de brief van de
commandant van het IIIe Legerkorps, generaal-m,~oor AA. van Nijnatten, van 1
december 1939, die het sluitende bewijs zou zijn dat Van Slobbe geen plannen had
mogen maken voor een ontruiming van de stad, lnoet hiermee van ondergeschikt
belang worden geacht. Het ging in deze brief slechts om een momentopname in een
historisch proces.
Blijkens de notulen van "De Baronie", sprak Van Slobbe in alle openheid over
zijn plannen voor een tijdelijke evacuatie, die de goedkeuring van de C.AB., Staal
kregen:

Tenslotte onderstreept de heer Staal de noodzakelijkheid van het trdfen lJan voorbereidingen als de Baronie onder het oog ziet.
In dezelfde notulen merkte Van Slobbe nog op: Ook de spreiding zal t.Z.t. slechts
met goedlJinden lJan den Autoriteit lVIi/itair Gezag mogen plaatsvinden. Deze A.Ai.G. heifi
zich intusschen reeds volkomen accoord verklaard rnet de maatregelen, welke Breda heifi getrof
fen. 33
De wijziging van het beleid wordt benadrukt door het feit dat de minister in de
brief van 3 januari 1940 zelf enige voorstellen tot maatregelen opsomde. 34 De burgemeester antwoordde op deze brief, dat de indeling in groeps- en wijkleiders al gemaakt was. Daarb~j tekende hij aan:

Het lijkt mij niet IlJel mogelijk een bepaald ontruimingsplatl liast te stellen. Ik heb daarofll
gemeend mij op alle gebeurlijkheden te moeten voorbereiden 35
De minister van Binnenlandse Zaken werd volledig op de hoogte gesteld van de
plannen. Van Slobbe besloot zijn brief met:
Ten slotte moge ik u de verzekering geven, dat de getroffen maatregelen mij er niet toe
zullen verleiden een ontruiming te bewerkstelligen, die niet strict noodzakelijk is. Voor zooveel
zal ik bovendien aan een gedeeltelijke ontruiming boven een algeheele evacuatie de voorkeur geven 36
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Op 31 januari beantwoordde de minister van Binnenlandse Zaken de brief van
de burgemeester van 12 januari. In dit antwoord werd nogmaals onder de aandacht
gebracht, dat een algehele evacuatie niet mocht worden voorbereid. Deze brief is
naar aanleiding van het verslag van de presentatie van de evacuatiepakketten in het
NRC Handelsblad van 6 januari 1940, aan Van Slobbe verzonden. Het verslag suggereerde volgens de minister dat er plannen bestonden om tot een totale evacuatie
over te gaan. 37 Het ministerie vreesde dat de bevolking op het verkeerde been zou
worden gezet. 38
Overigens wekte de term evacuatie verwarring op. Dit werd veroorzaakt doordat de tem1 werd gebezigd in de betekenis van een tijdelijke spreiding van de
Bredase bevolking in de omringende gemeenten. Deze verwarring was ook onderwerp van gesprek in een vergadering van "De Baronie". Hierin bracht de burgemeester van Etten naar voren dat evacuatie en spreiding twee verschillende begrippen waren. Van Slobbe antwoordde hierop:

De elJacuatie is de ontruimin,~ - in het a"~emeen lloor langeren tUd - lian ,~ebieden) waar
het Nederlandsche leger het zwaartepunt llan zijn llerded(~ing h:~t. De spreiding is slechts de
l/!egzending lJan personen uit gebieden die tUdelijk bijzonder bestookt u/orden, b.l/. orndat de
I/ijand een knooppunt l/an w~gen Il/ill/e1Tliet(~en. Het betrIjt oller(~ens gebieden die in ,nindere
mate I/erded(ç;d worden. 39

5,

Tegel van de evacuatie
van Breda, vervaardigd
door Willem Huybreghs
(foto E. Waagenaar;
coR BMS),
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Op 6 februari 1940 antwoordde de burgemeester aan de mmlster van
Binnenlandse Zaken, dat hij overeenkomstig de circulaire van 3 januari jl. had gehandeld en niet de bedoeling had de bevolking naar een vluchtoord over te brengen:

doch dat het slechts gaat om haar tijdelijke verspreiding in en om de stad voor te bereiden.
De ,l?renzen van Breda zijn echter te nauw dan dat bij luchtaanvallen van beteekenis eene lJerschuiving der bevolking binnen de stad van waarde kan zijn. Voor bepaalde gevallen is misschien eene ontruiminJ? van de buurten rondom het stationsemplacement voldoende. 40
Desalniettemin wees Van Slobbe op de andere mogelijkheid:

Breda kan echter zoodanig op verbindingslijnen kornen te liggen, dat het een aarwalsobject
van beteekenis is geworden. Dan zal het lwodig zijn, de bevolkin{.; tijdelijk te verspreiden in
een c<';fOoteren krin,<.;, dan door de stadsc<.;renzen wordt gevormd.
Bovendien meldde de burgemeester dat hij overleg gepleegd had met de commandant van het IUe Legerkorps en dat deze zich geheel met zijn zienswijze kon
verenigen. 41 Nogmaals verzekerde Van Slobbe dat luchtbombardementen een tijdelijke verspreiding in en om de stad nodig zouden kunnen maken. 42
In een rapport van 10 april 1940 vinden we een beschrijving van een vijftiental
routes voor de volksverspreiding. 43 Op 27 april 1940 stuurde de burgemeester een
brief aan de districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee met een lijst van
wegen, die in een aantal opzichten afWeek van de lijst van 10 april. De bestemmingen die op de lijst genoemd werden, lagen alle binnen een straal van 20 km van
Breda. De dorpen op een aB;tand van 15 - 20 kilometer van Breda waren Alphen,
Baarle-Nassau, Ulicoten, Zundert en Rucphen. In extreme gevallen zou dit een
wandeltocht van 5 à 6 uur betekenen. De burgemeester wees erop, dat de te volgen
zandwegen aan de eisen van begaanbaarheid moesten voldoen. 44 Tot slot vroeg hij
instemming met de voorgestelde wijzigingen in de routes, omdat veel zandwegen te
smal waren, of modderig konden worden na regenval en dus ongeschikt waren. Het
antwoord op deze brief is niet in het archief aanwezig. Wel staat vast dat de wegen
waarlangs de spreiding plaats zou vinden, niet de hoofdwegen waren. Deze routes
waren in overleg met de districtscommandant der marechaussee overeengekomen. 45
De routes naar Princenhage (5 km), Prinsenbeek (4,5 km), Dorst (7 km) en
Zevenbergen (16 km) waren uit de laatste versie geschrapt. Dit kon niet alleen vanwege de te korte afstand van Breda gebeurd zijn, want ook Zevenbergen, dat 16 km
van Breda lag, kwam niet in aanmerking als uitwijkplaats. Het hield naar alle waarschijnlijkheid verband met de uitslag van een uitgebreide enquête die in december
1939 via "De Baronie" was verspreid onder de gemeenten van de kring. Middels
deze enquête werd onderzocht welke faciliteiten de betreffende gemeenten konden
bieden voor de opvang van de bevolking van Breda. 46 Hieruit bleek dat het stadsbestuur weinig aan het toeval overliet. Ook het ongedateerde document, getiteld
"Tijdelijke Spreiding", getuigt daarvan. Het beschreef vier mogelijke noodsituaties
en de daarbij behorende maatregelen in geval van luchtgevaar:
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1 verbod de stad te verlaten;
2 toegelaten spreiding;
3 aanbevolen spreiding;
4 bevel om stad te verlaten. 47
In de gevallen 2, 3 en 4 schreef de procedure onder andere voor, dat de burgemeester contact op m.oest nen1en met de gemeenten in de omtrek, om de vertrekplaatsen vast te stellen. Bovendien zou er in verband met de afVoerwegen contact
met de districtscommandant van de Marechaussee opgenomen moeten worden. Uit
dit document blijkt dat het stadsbestuur spreiding in de omliggende gemeenten
voorstond.

Een Frans evacuatiebevel
Het bevel dat Breda moest evacueren zou volgens vele bronnen door de Fransen
gegeven zijn. In archiefstukken is echte! niets te vinden van een schriftelijk bevel.
Het ontbreken ervan zou de evacuatie tot een onwettige gebeurtenis maken, beweerden sommigen. 48 De vraag is of deze veronderstelling juist is.
Het officieel verslag voor de burgemeester geeft aan dat Struycken naar Etten

6.

Mr. A.A.M. Struycken, \vethouder van
Breda 1939-1941 (coll. GAB).
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gezonden was om contact met de Franse commandant op te nemen met de opdracht
te vragen welke strategie de Fransen zouden gaan volgen. 49 Het initiatief ging van de
burgemeester van Breda uit. Dit was logisch, omdat hij de verantwoordelijkheid had
voor de openbare orde, rust en veiligheid in de stad. Aangezien het contact met de
Franse legerautoriteiten tot stand kwam op initiatief van de burgemeester, is het
irreëel te veronderstellen dat de deputaties van het stadsbestuur bij hun verschijnen
direct een bevel tot evacuatie meekregen. Wanneer de Fransen daadwerkelijk dat
evacuatiebevel gegeven zouden hebben, zouden zij zelf het initiatief hebben genomen.
De vraag of er een schriftelijk bevel was, is in wettelijk opzicht niet relevant,
maar is wel van belang voor de ontrafeling van de mythe. Wettelijk gezien was geen
enkele buitenlandse troepenmacht, al dan niet aanwezig op Nederlands grondgebied,
gemachtigd schriftelijke en/of mondelinge bevelen uit te vaardigen voor Nederlandse functionarissen of overheidsdienaren. Daarnaast had Nederland zich voor de
inval strikt neutraal opgesteld en waren er daardoor nooit wettelijke afspraken gemaakt, noch verdragen gesloten op grond waarvan Franse troepen officiële bevelen
mochten uitvaardigen. Nergens in het officieel verslag wordt dan ook melding gemaakt van een schriftelijk bevel tot evacuatie van de Franse legerleiding, om de eenvoudige reden dat het in wettelijke zin nooit kan zijn gegeven.
De burgemeester kreeg van de Fransen geen strikt bevel tot evacuatie, wel een
advies daartoe. Uit de informatie van de Fransen kon hij opmaken dat Breda in de
vuurlinie kwam te liggen. Dat was voor het stadsbestuur voldoende reden om tot
evacuatie te besluiten.
Kolonel Schrnidt, commandant van de Peeldivisie en de AM.G. voor NoordBrabant, werd na de eerste dag van de oorlog vermist en was niet meer bereikbaar. so
Van Slobbe moest daarom zelf een besluit nemen op basis van ingewonnen informatie en advies van de Franse troepen. Van Slobbe heeft ooit op een dergelijke situatie
gezinspeeld tijdens een vergadering van "De Baronie". Op de vraag in hoeverre profijt getrokken kon \;vorden van organisaties die in het leven waren geroepen voor de
distributie van levensmiddelen antwoordde hij:

.. .dat de hier beoogde samenwerking er eigenlijk speciaal op gericht is om te dienen in de
gevallen, dat de normale Iloorzieningen zijn uitgevallen en het contact met de hoogere autoriteiten, als den Commissaris der Koningin en de l\1inisters, is uitgesloten. Als de evacuatie niet op
de vooraf geregelde wijze tot stand kan komen, zal men zichzelf moeten redden (. ..) en de
steun die men daardoor mist, bij elkander moeten zoeken.
Dit werd door de C.AB., Staal, bevestigd. sl Opvallend is dat Van Slobbe de
AM.G., die toestemming diende te verlenen tot evacuatie bij dreigend luchtgevaar,
niet noemde. Hiervan uitgaande is het niet vreemd dat Van Slobbe tijdens de vergadering van de leiders van de evacuatie op het stadhuis, 11 mei 's avonds, secretaris-generaal mr. dr. K.J. Frederiks van het Ministerie van Binnenlandse Zaken belde, en niet de
A.M.G., kolonel Schmidt. Breda zou, gezien de Marklinie onder vuur komen te liggen; spreiding van de bevolking in de omringende gemeenten (art. 9, Voorschrift
AfVoer Burgerbevolking) was daarom volgens de Fransen niet afdoende.
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Eindbestemmin,-~

Antwerpen

Vanaf dat moment kwam Antwerpen als eindbestemming naar voren. In de hele
voorbereiding van de evacuatieplannen door het stadsbestuur is de naam Antwerpen
nooit genoemd. Er nlOeten daarom één of meer dringende redenen zijn geweest, om
van het oorspronkelijke plan af te wijken en de bevolking over ruim 50 kilometer
af,tand naar Antwerpen te verplaatsen. In het officiële verslag voor de burgemeester
werd tijdens een vergadering van de leiders van de evacuatie gesteld:

Uitwijken naar het Noorden onmogelijk. Naar het Oosten eveneens, in verband met het
oprukken der Duitschers. Naar het T.vestm kon niet. volgens Franschen commandant, in verband tnet het oprukken van zijn troepen. Biet!! over richting Antwerpen. In verband met feit
dat Franschen langdurig weerstand zouden bieden was het omnogelijk geheele bevolking in
kleine plaatsen Zuidelijk van Breda te houden, te meer omdat deze eveneens strijdtoneel zouden worden door verband stelling jV/ark met Belgen. sz
De notulen van de gemeenteraad yan 30 juli 1940 geven nader aan dat het
noorden als vluchtroute onmogelijk was in verband met de bezetting van de Moerdijkbrug door de Duitsers.
In een vergadering met de wijkleiders op 12 mei, 's morgens om 9 uur, zou de
burgemeester gezegd hebben dat er onmiddellijk geëvacueerd moest worden, omdat
de plannen veranderd waren. De eerste dag zou men naar Hoogstraeten en Zundert
trekken. s3
De feiten wijzen uit dat de Franse kolonel Denin als enige mogelijkheid de zuidelijke route aanwees. Dit dringende advies is in de vergadering van de leiders der
evacuatie op 11 n'lei op het stadhuis omgezet in een besluit. Hoogstraten en Zundert
werden naast Antwerpen genoemd, maar alleen als aanduiding van de wegen waarlangs men Antwerpen kon bereiken. 's Morgens op 12 mei werden Struycken en
m1". van Meerwük door Van Slobbe op pad gestuurd om informatie in te winnen.
De Franse stadscommandant op het Van Coothplein vertelde Struycken en Van
Meerwijk dat er direct - één dag eerder dan afgesproken - geëvacueerd moest worden. Hij vertelde niet waarheen, alleen dat het onm.iddellijk moest gebeuren. De eindbesten'lming Antwerpen stond toen al vast.

Overlc,1l jv/inisterie van Binnenlandse Zaken
Op de avond van 11 mei 1940, na 21.30 uur, had Van Slobbe telefonisch contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de toestand in Breda en omgeving. Secretaris-Generaal Frederiks voerde namens de minister het woord tijdens dit
gesprek. Van de inhoud van dit belangrijke telefoongesprek bestaan ten minste drie
lezingen.
De eerste bron, het officieel verslag voor de burgemeester, deelt mee:

Gedurende de

vel~ç;adering

Departement van Binnenlandse Zaken opgebeld en Secretaris-
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7. Bredase vluchtelingen in België op 20 mei 1940 (colI. BMB).

Generaal toestand uiteengezet. Deze meende eveneens evacuatie naar Antwerpen gewenscht.
Hij zou contact opnemen met Belgische Regeering om komst Bredanaars voor te bereiden.
Even daarvoor meldt dezelfde bron al:
9.30 uur n.m. Vergadering voornaamste leiders van de evacuatie. Besloten werd te evacueeren, maar goed voorbereid. 54
Opvallend aan deze lezing is enerzijds dat het feitelijke besluit al genomen was,
voordat het departement gebeld werd, en anderzijds dat de Secretaris-Generaal van
Binnenlandse Zaken niet de aangewezen autoriteit was om toestemming te verlenen
tot evacuatie. 55
De tweede lezing is die van Frederiks. Hij schreef

Op zaterdag 11 mei 's avonds te ongeveer 11 uur was ik zoo in telifonische verbinding
met den burgemeester van Breda. De burgemeester deelde mij mede, dat hijjuist een onderhoud
had gehad met den bevelvoerenden generaal van de Franse hulptroepen. Deze stelde .zich voor,
de lVIarklinie te l!erdedigen. 56
Opmerkelijk is, dat hij met geen woord repte over de evacuatie, maar wel over
de Marklinie. Daarentegen sprak Van Slobbe wel over de evacuatie en niet over de
Marklinie. Dat Frederiks geen melding maakte van de evacuatie zou als volgt verklaard kunnen worden: zijn werk was niet als een verweerschrift tegen Van Slobbe
bedoeld, maar als een voorbeeld van de moeilijkheden waarvoor hij in zijn ambt
kwam te staan. Dat de burgemeester geen melding gemaakt zou hebben van de evacuatie, ook al was het maar in het kort, is onwaarschijnlijk; het was immers het ge-
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volg van de Marklinie. We moeten ons realiseren, dat ten tijde van het telefonisch
contact tussen Van Slobbe en Frederiks er nog helemaal geen sprake was van problemen bij de evacuatie. Zo wordt het nüsschien begrijpelijk dat Frederiks en Van
Slobbe de evacuatie van de bevolking minder belangrijk achtten dan het nieuws over
het te vormen front aan de Mark door de Fransen. Er zal daarnaast nog over de evacuatie en Antwerpen als mogelijke eindbestemming gesproken zijn, maar dat was op
dat moment van ondergeschikt belang. Frederiks meldde namelijk dat hij wilde helpen waar dat mogelijk was. Vanuit die optiek is het aannemelijk dat hij daadwerkelijk de komst van de Bredanaars heeft gemeld aan de Belgische Regering. Volgens
het officieel verslag van de burgenleester werd Frederiks op de hoogte gebracht, blijkens de zinsnede:

HU zou contact opnemen rnet de Be{ç;ische recç;erincç; om komst Bredanaars voor te bereiden.
In een latere verklaring op 30 juli 1940 herhaalde de burgemeester deze uitspraak en voegde er aan toe: Dit is inderdaad ,ç;eschied. 57 Dat de burgemeester wel degelijk de bedoeling had het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte te
houden, blijkt eveneens uit het verslag voor de burgemeester waar onder de kop van
12 mei 9.00 uur staat:

Getracht is Den Haa,ç; op te bellen voor mededeelin,ç; toestand. Dit bleek onmoc,?eIUk. 58
Wat in het gesprek in misschien twee of drie zinnen is meegedeeld, bleek later
van zeer groot belang te zijn voor de burgemeester. Hij moest het evacuatiebesluit
tenslotte ten opzichte van de publieke opinie kunnen verantwoorden. Het verschil
in belangen van Frederiks en Van Slobbe èn de verschillende tijdstippen, casu quo
contexten waarin de bronnen tot stand kwamen, bieden een mogelijke verklaring
waarom beide versies een ander karakter dragen. Dit wordt ook ingegeven door het
feit dat Frecleriks later - voor zover bekend - nooit de bewering van de burgemeester
heeft ontkend, terwijl deze toch diverse malen onder zijn aandacht moet zijn gekomen. In een brief van 3 juni 1940 kwam het Franse advies voor onmiddellijke evacuatie ter sprake en op 7 juni berichtte de burgemeester aan Frederiks:

Zooals u bel.zend is, is Breda op last van de Franse militaire autoriteiten op 12 rnei Il.
ontruim.d, tengevoke waarvan de ,ç;eheele bevolkinJ!', bestaande uit 50.000 personen, de stad
he~lt verlaten. 59
Op 12 juni ontving Frederiks een exemplaar van het overzicht van de evacuatie,
dat de burgemeester persoonlijk aan hem heeft toegezonden. 60 Er was nog een derde
persoon die refereerde aan het contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken:
Meeüs, voorzitter van de Bredase Burgerwacht, die op de bewuste vergadering van
11 mei aanweZIg was. In een latere vergadering van de Burgerwacht memoreerde
MeelIS:

Hoe

bu~ç;efneester

Van Slobbe van den secretaris Generaal van Binnenlandsche Zaken,
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den heer Frederiks, het strikte bevel kreeg - op een oogenblik dat dit vrijwel onmogelijk was geworden - om de Bredasche bevolking te evacueeren en zelf naar ArJ.twelpen te gaan om de aankomst en verzolging der Bredasche bevolking te regelen. Er is heel wat overredingskracht noodig
geweest, om u aan die opdracht gevolg te doen geven, aldus de heer Nleeûs, daar u, evenals in
Curaçao méér trok de gevaren ter plaatse te trotseren. 61

8.

De voorzitter van de Bredase Burgerwacht, J.M. Meeüs, tevens stadsconunissalis AfVoer
Burgerbevolking in mei 1940 (coll. GAB).

Hier dient te worden opgemerkt dat de woorden van Meeüs in het verenigingsblad mogelijk subjectief zijn weergegeven. Hij bevestigde echter wel dat er in het
contact met Frederiks over de bestemming Antwerpen is gesproken. Wat opvalt, is
dat Meeüs achteraf sprak van een strikt bevel van Frederiks om naar Antwerpen te
evacueren, terwijl het officieel verslag voor de burgemeester meldde dat evacuatie gewenscht was. Waarschijnlijk is dit verschil van weergave te wijten aan de subjectiviteit
van Meeüs of aan die van de verslaggever. Andere leiders van de evacuatie hebben
de verklaringen gehoord en de schriftelijke verslagen gelezen en deze beweringen
aan hun eigen waarnemingen kunnen toetsen. Er is voor zover bekend nooit op
deze verklaringen gereageerd, noch door de leiders van de evacuatie noch door
Frederiks.
Tot slot is er een citaat van Hallema dat over het contact tussen Van Slobbe en
Frederiks meldt:

Ook dat mislukte, evenals de pogingen van den burgemeester om contact te krijgen met en
zijn invloed ten gunste van Breda aan te wenden bij den bellelhebber van ons eigen leger. Het
resultaat bleif hetze!fde: Breda 11'lóest worden ontruimd! De burgemeester nam contact op met
het departement van Binnenlandse Zaken, waarna de secretaris-generaal den ,ninister raadpleegde, die op dat moment juist in den ministerraad was. Vanwege genoemd departement werd
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me(~f;edeeld) dat de plaatselijke autoriteiten te Breda de bevelen van den Franschen commandant nlOesten opvo/ven, aangezien deze van nu af aan moest worden beschouwd als de militaire
cornmandant /Jan dit deel van Brabant. Bij het daarop /Jo(f;end over/eg werd o/Jereengekomen
dat de Bredasche bevolkin,f; naar Be(f;ië (Antwerpen) zou Ilitlllijken. 62

Dit verhaal is in tegenspraak met het officiële verslag voor de burgemeester.
Daarin werd met geen woord gerept over een poging om contact op te nemen met
het Nederlandse militair gezag. In zijn werk vermeldde Hal1ema niet de geraadpleegde bron. Onderzoek wijst uit dat hij het fiagment over het contact tussen Van
Slobbe en het opperbevel uit een onbetrouwbaar krantebericht heeft geciteerd. 63 Dit
lost echter maar een deel van het raadsel op. Het onderstreepte deel in bovengenoemd citaat is in geen enkele - mij bekende bron - terug te vinden. Er is enige
overeenkomst met de woorden van Meeüs die het heeft over een strikt bevel van
Frederiks om te evacueren.
Toch is Hallema de enige die met deze lezing naar voren kwam. Vast staat dat
hij onbetrouwbare bronnen aanhaalde. Verder is het opmerkelijk dat Hal1ema in tegenstelling tot de verklaring van de burgemeester schreef dat pas na het telefoongesprek de bestemming Antwerpen bepaald werd. Daarbij had de burgemeester - volgens Hallerna - de Fransen aanvaard als het bevoegde militaire gezag in de regio en
wel op voorspraak van de minister van Binnenlandse Zaken. Hiermee geeft Hallema
een mogelijke legalisatie van het bevel tot evacuatie aan. Uit de bronnen die ons ter
beschikking staan, komt dit nergens tot uitdrukking. Hallema maakte een reconstructie die niet wetenschappel~jkverantwoord was.

De mythe rond het belJel
In het verleden is in diverse bronnen beweerd dat generaal Durand de persoon
was die bevel tot evacuatie gaf AI in 1951 is aangetoond dat hij het niet geweest kan
zijn. 64 Op 11 mei bevond zich het 25e D.l. (Division Infànterie) onder leiding van
generaal Monniaut in Etten. 65 Kolonel Denin, die tot de 25e D.l. behoorde, was de
contactpersoon tijdens de eerste ontmoeting met Struycken. De aanwezigheid van
Denin is door de burgemeester van Etten bevestigd. 66
De Franse officier die Struycken op zijn tweede missie aan het Van Coothplein
te Breda67 ontmoette, maakte deel uit van het 38e versterkte Regiment Infanterie
van kolonel Philippe. 68 Het ging hoogstwaarschijnlijk om één van zijn bataljonscommandanten, majoor Chaumont, die zijn commandopost had in een kelder in het
centrum van Breda. Er is dus geen rechtstreeks contact geweest met een opperbevelhebber, alleen met officieren.
Er is nooit een schriftelijk bevel tot evacuatie afgegeven door de Fransen. Ten
eerste waren de Fransen daartoe niet gerechtigd; ten tweede lag het initiatief van de
contacten bij de burgemeester, waardoor het onlogisch is dat er een bevel is meegegeven; ten derde waren het contacten met officieren en niet met hoge militaire autoriteiten; ten vierde was het Nederlandse bevoegde gezag afWezig, waardoor de burgemeester zelf het enig bevoegde gezag was dat tot een besluit kon komen.
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Toch werd er later van "een gegeven bevel" gesproken. Allereerst verdient de
term 'evacuatiebevel' een nader onderzoek. Wanneer er over 'evacuatiebevel' gesproken wordt, zijn er twee interpretaties mogelijk:
1. het bevel de stad te verlaten op gezag van de burgemeester, indien mogelijk met
toestemming van de A.M. G.;
2. het bevel dat de Fransen gaven aan de burgemeester om tot evacuatie van de stad
over te gaan.
Dit zijn twee verschillende interpretaties, die door elkaar gebruikt kunnen worden. Analyseren we met deze kennis van zaken de verschillende documenten, dan is
het misschien mogelijk de bedoelde betekenis van de auteur van de bron te achterhalen. Wethouder Struycken sprak na de eerste ontmoeting over:

Hij [kolonel Denin] zeide dat evacuatie der Bredase bevolking noodzakelijk was ... dat
blijven van de bevolking ui(r.;eslotenwas "Il faut e/Jacuerf "70
Struycken vermeldde nergens dat de Fransen een bevel gaven tot evacuatie; "Tl
faut evacuer" duidde slechts op een dringend advies aan de burgemeester. Over de
t\>Jeede ontmoeting, hoogstwaarschijnlijk met majoor Chaumont, schreef Struycken:

Op onze vraag of in deze situatie het den Franschen nog wel ernst was met de verdediging
/Jan Breda en of het evacuatiebevel nog moest worden gevolgd, zeide hU". 71
De vraag is welke van de twee betekenissen van "evacuatiebevel" hier bedoeld
werd? Al eerder is besproken dat er vier situaties waren, waaronder de stad diende te
evacueren volgens de daarbij horende maatregelen. De vierde daarvan luidde "bevel
om stad te verlaten." De tekst van de openbare bekendmaking van 12 mei 1940
luidde:

Beveelt ieder Bredanaar naar regelen, door de o/Jerheid te stellen, de stad te /Jerlaten 72
Ook hier zijn echter twee interpretaties mogelijk. Uit de tekst kan niet opgemaakt worden welke betekenis bedoeld werd. Het officieel verslag voor de burgemeester, geschreven door wethouder Struycken, hanteerde de eerste betekenis, namelijk dat de burgemeester het bevel tot evacuatie afkondigde. Het besluit tot evacuatie werd immers in de vergadering van 11 mei rond 21.30 uur op het stadhuis
door de burgemeester en de belangrijkste leiders van de evacuatie genomen. 73 De
contacten met de Fransen hadden slechts tot doel informatie te verkrijgen over de
toestand in en rond Breda.

De rol van de pers
Kort na het verschijnen van het verslag voor de burgemeester74 zag op 29 mei
1940 in het Dagblad van Noord-Brabant, het artikel: 'De waarheid omtrent de eva-
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cuatie', het licht. Het artikel was gebaseerd op bovengenoemd verslag. Hierin werd
gesproken van de Franse opperbevelhebber (generaal Durand), die beweerde dat
Breda moest worden ontruimd. Deze ten dele foutieve bewering plaatste het evacuatiebevel in een militair kader. Er werd weliswaar niet gesproken van een Frans bevel, maar er zijn diverse omschrijvingen te vinden die de lezers te gemakkelijk konden interpreteren als een bevel:
BUI~~emeester van Slobbe heift tot het uiterste getracht om den <~eneraal /Durand] te bewegen zijn verdediging zoodanig in te richten en het gevechtsterrein zo te verplaatsen) dat Breda
gespaard ble~f Hij stelde zich ook in verbinding met de opperbevelhebber van onze eigen weermacht. Zijn pogingen bleven zonder resultaat: Breda moest worden ontruimd. 75

Opmerkelijk is ook dat de context veranderd wordt. De burgemeester scheen
nu ineens rechtstreeks nIet generaal Durand onderhandeld te hebben, maar er is
meer, want waar sloeg in dit verband de zinsnede "zijn pogingen bleven zonder resultaat: Breda moest worden ontruimd" op? De verwarring ontstaat door de meervoudsvorm "pogingen". Dit kan worden uitgelegd als één poging om Durand te
overtuigen en één poging om het Nederlands opperbevel te bereiken. De andere
mogelijkheid is dat de burgemeester diverse pogingen deed om Durand te overtuigen en/of om het Nederlandse opperbevel te bereiken.
Wat essentieel is, is dat de lezer door deze onduidelijkheid meer dan één interpretatiemogelijkheid krijgt voorgeschoteld. Daarnaast mogen we ervan uitgaan, dat
de bevolking eenvoudiger toegang had tot het kranteartikel dan tot de verklaring van
wethouder Struycken. Dit is funest geweest. Een ander fragment uit het artikel dat
de mythe van het bevel volledig maakte, was:

Zaterda<<;middag 11 rnei verschenen de Franschen in onze stad. Bij monde van <<;eneraal
Dura/id werd aan bu~~emeester Van Slobbe meegedeeld dat de terugtrekkende Franschen zich
voorstelden ten zuiden Ilan de i\.1ark een sterke linie op te werpen, ... Breda zou in het centrum
der gevechtszone komen te liggen en dat maakte het noodzakelijk dat Breda werd ontruimd.
Hieruit kan worden begrepen:
a. dat generaal Durand naar Breda is gekomen en de burgem.eester hoogst persoonlijk heeft gemaand te evacueren;
b. dat het Nederlandse oppergezag niet bereikbaar was, of heeft bevestigd dat het
Franse 'bevel' gevolgd moest worden;
c. dat Van Slobbe onder gezag van de Fransen stond, die hem het evacuatiebevel
verstrekten;
d. dat de Fransen het initiatief tot contact hadden genomen en dat het ging om de
Franse opperbevelhebber.
De vraag die nu gesteld kan worden, is: Was er 's middags op 11 mei op het
stadhuis iemand, die kon worden aangezien voor generaal Durand? Het officieel verslag voor de burgemeester geeft hierover geen duidelijkheid. Een andere bron meldde over de l1e mei:
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Na veel moeite is luitenant-kolonel Lestoquoi, vergezeld van een officier van zijn staf en
de Belgische kapitein, op het gemeentehuis te Breda aangekomen ... 76
Vermoedelijk heeft de verslaggever van het Dagblad van Noord-Brabant en
Zeeland Lestoquoi aangezien voor generaal Durand. Diverse bronnen hebben hun
informatie aan dit artikel ontleend. 77 De mythe van het bevel was aan het begin van
de jaren vijftig zo diep ingesleten dat zelfs het College van Burgemeester en
Wethouders en de archivaris van Breda ervan uitgingen, dat er sprake was van een
bevel tot evacuatie van generaal Durand. Dit zou in de loop van de middag of avond
van 11 mei 1940 zijn gegeven. 78

De rol van Van Slobbe
We moeten ons er goed van bewust zijn dat antwoorden van nu op vragen van
toen vertekend worden door onze huidige kennis van zaken. Over een groot deel
van deze kennis beschikten de mensen kort na de evacuatie niet. Zij zagen slechts
wat er gebeurd was: er had een 'onnodige' evacuatie plaatsgevonden en er waren
vele slachtoffers gevallen. Het is begrijpelijk dat de bevolking zich roerde. De
Officier van Justitie moest er aan te pas komen om de bevolking tot kalmte te manen, omdat er openlijk kritiek werd geuit. 79 Het gezag van het stadsbestuur - met
name dat van Van Slobbe - had een flinke deuk opgelopen.
Velen zagen in de persoon van Van Slobbe de schuldige van alle ontberingen.
Tot op de dag van vandaag wordt hem onverantwoord gedrag verweten: hij was aan
het doordrammen geweest; had kritiek van overheden genegeerd; hij had het voortouw genomen en de Burgerwacht omgesmeed tot een goed gedrilde groep burgers;
hij had op Curaçao ook de vloer aangeveegd met de opstandelingenleider Rateïel
Simón Urbina, die vanuit Curaçao de vermeende dictator Gómez van Venezuela
wilde onttronen; Van Slobbe was eigenlijk een echte militair, een mannetjesputter
en geen burgemeester. 8o Desalniettemin moet de kritiek op zijn persoon gescheiden
blijven van de kritiek op zijn beslissingen rond de evacuatie. Op 7 juni 1940 schreef
Van Slobbe aan Frederiks:

Zooals u bekend is, is Breda op last van de Franse militaire autoriteiten op 12 rnei j.l.
ontruimd... 81
Hij spreekt met geen woord van een schriftelijk bevel dat zou zijn afgegeven. Er
is hier "op last ontruimd", staat er. Uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering
blijkt, dat het bevel door het stadsbestuur werd gegeven: " Besloten werd te evacueeren, maar goed voorbereid."82 Echter, op 15 november schreef Van Slobbe:
De burgemeester van Breda verklaart, dat door hem op 12 mei 1940 op last van de
Fransche militaire autoriteiten de ontruiming van Breda is bevolen in de richtin,ç; Be{ç;ië. De
aan de rand van de gemeente Breda wonende inwoners der gemeente Ginneken zijn mede ,geëvacueerd, alhoewel de Fransche militaire autoriteiten den burgemeester dier gemeente geen opdracht tot ontruimin,g hadden gegeven etc. 83
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Het artikel in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland van 29 mei 1940: de oorzaak van de mythe
over het Franse evacuatiebevel (GAB).
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Op het eerste gezicht lijkt het er hier op, dat de Fransen het bevel tot evacuatie
hebben gegeven, maar is dat juist? Er staat namelijk: De burgemeester verklaart dat
door hem op 12 mei 1940 op last van de Franse militaire autoriteiten de ontruiming van
Breda is bevolen. De woorden "door hem" geven aan dat de burgemeester het feitelijke bevel gaf en niet de Franse legerautoriteiten. De burgemeester gaf het bevel de
stad te verlaten op instigatie van de Franse legerautoriteiten, zo kunnen we hieruit
opmaken. Dit impliceert automatisch dat er geen Frans bevel kan hebben bestaan.
De burgemeester heeft ook nooit ontkend het ontruimingsbevel te hebben gegeven.
Hij ging over tot ontruiming, omdat de Fransen dat sterk aanraadden. Aangezien de
A.M.G. niet bereikbaar was, moest hij afgaan op informatie van de Franse troepen.
Van Slobbe heeft op grond van de toenmalige situatie geen ongeoorloofde beslissing
genomen, noch ontkend verantwoordelijk te zijn voor het evacuatiebevel. Gesteld
kan worden, dat op het moment suprême de veiligheid van de burgers direct gevaar
liep en dat Van Slobbe op gerechtvaardigde gronden tot evacuatie is overgegaan.
Een ander document ondersteunt deze stelling. Na de evacuatie moest Van
Slobbe de Secretaris-Generaal in verband met een onkostenvergoeding voor de evacuatie schriftelijk benaderen:

Zooals U bekend is achtten de Franse/ie i\1ilitaire Autoriteiten op den ochtend van den
eersten Pinksterdag een onmiddellijke evacuatie van de stad Breda noodzakelijk. Men adviseerde ons daarbij de belJolking in Zuid- Westelijke richting af te voeren. In verband met dit advies
is een qfrnarsch in de richtinc'? Antwerpen via Hooc,?straeten of Zundert bevolen. 84
De burgemeester sprak van een advies om te evacueren.' Onmiddellijke evacuatie werd noodzakelijk geacht. Op basis van dit advies is een afmars bevolen... door
de burgemeester.
Geconcludeerd kan worden dat geen enkele Franse legerautoriteit een schriftelijk bevel tot evacuatie aan de burgemeester van Breda gegeven heeft. De beslissing
om te evacueren werd door het stadsbestuur zelf genomen, na een dringend advies
van de Franse troepen. Burgemeester Van Slobbe treft geen blaam, daar hij binnen
de grenzen van zijn bevoegdheden is gebleven. Een opeenstapeling van onvoorziene
omstandigheden was er de oorzaak van dat de goed voorbereide evacuatie uitmondde in een chaotische vlucht van de burgerbevolking van Breda. De mythevorming
die rond deze evacuatie ontstond, is grotendeels te wijten aan een niet geverifieerd
artikel, eind mei 1940 gepubliceerd in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland.
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Ibidem, Notulen luchtbeschemlingskring "De Barollie" van 6 mrt. 1940.
Ibidem, Notulen luchtbeschermingskring "De Baronie", 20 dec. 1939, bijlage 1. Uitwerkingen van deze
lijsten bevinden zich in het G.A.B., G.S. 345-111.
G.A.B., C;.5. 345-11: tijdelijke spreiding.
C. Coenders, Armex, mei 1989, 10.
G.A.B., G.S. 346-1: Verslag voor de burgemeester, A.A. Struycken, onder 11 mei 14.00 uur.
Schmidt werd door de Duitsers opgepakt, nadat hij een verkeerde afslag bij Oisterwijk had genomen en
hen in de armen reed.
G.A.B., G.S. 345: Notulen luchtbeschermingskring "De Baronie", 20 dec. 1939.
G.A.B., G.S. 346-1: Verslag voor de Burgemeester, A.A. Struycken, onder de kop 11 mei 9.30 uur n.m..
G.A.B., G.S. 552-11I: Onderzoeksrapport over de handelingen van hoofdinspecteur Mansvelt op 12 mei
1940, 15juli 1940.
G.A.B., G.S. 346-1: Verslag van de burgemeester over de ontmoeting met de Franse militairen, (officieel
verslag), 11 mei 9.30.
Alleen in vredestijd had de minister het gezag over deze kwestie. In geval van de staat van beleg of oorlog, ging het gezag over op de militaire autoriteiten, Koolhaas-Revers, a. W., 595.
mr. dr. KJ Frederiks, Op de bres 1940-1944 (Den Haag z.j.) 6-7.
G.A.B., Notulen der vergadering der gemeenteraad, Breda 1940,30 juli 1940.
G.A.B., G.S. 346-1: Verslag voor de burgemeester, juni 1940, onder de kop 12 mei 9.00 nur.
A.R.A. 2.04.48.12 nr. 2: Brief van de burgemeester van Breda aan de Secretaris-Generaal van
Binnenlandse Zaken, 3 jUlli 1940, over onkostenvergoeding evacuatie. G.A.B., G.S. 345-V: Brief van de
burgemeester van Breda aan Secretaris-Generaal Frederiks, over hulp aan vermisten, 7 juni 1940.
A.R.A., 2.04.48.12 (Conilllissies Binnenlandse zaken, cie. Burgerbevolking): Brief van de burgemeester
van Breda aan de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Koningin, 12 juni
1940, aangaande de evacuatie inclusief twee bijlagen.
Vereenigingsblad der Brabantsche Burgerwacht, De Burgerwachter, nr. 10, 5 juli 1940, 4.
A. Hallenla, a.Vv., 49.
Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, 29 mei 1940, De waarheid omtrent de evacuatie: "Hij stelde
zich ook in verbinding met den opperbevelhebber van onze eigen weermacht. Zijn pogingen bleven
zonder resultaat: Breda rnoest worden ontruimd."
G.A.B., G.S. 346-1: Brief van de sectie Krijgsgeschiedenis, C.D. Kamerling, aan de burgemeester van
Breda, 4 okt. 1951.
De verdediging van Noord- Limburg en Noord-Brabant, MiJlisterie van Oorlog, p. 292: "De voorhoeden stonden onder bevel van de C. d'lnf [commandant Infanterie] Div. generaal Monniaur, die zijn cp
[commandopost] vestigde te Etten"
G.A.B., G.S. 346-1: Brief van de archivaris van Breda aan het hoofdkwartier van de generale staf, 12 okt.
1951.
Ibidem, Het Van Coothplein wordt genoemd in het verslag voor de burgemeester over de ontmoeting
met de Franse militairen.
Ibidem, Brief van het Ministerie van Oorlog aan de burgemeester van Breda over de evacuatie van Breda
in 1940, 's-Gravenhage, 4 okt. 1951.
Ibidem, Brief van het Ministerie van Oorlog aan de burgerneester van Breda, 27 dec. 1949.
Ibidcm, Verslag voor de burgemeester over de ontmoeting met de Franse militairen.
Ibidcm.
G.A.B. G.S. 345-II: "Bekendn'laking
G.A.B., G.5.346-1: Verslag voor de burgemeester over de Onl111Oeting met de Franse militairen, onder
de kop zondag 21.30 uur n.m.
Verslag voor de burgemeester over de ontmoeting met de Franse militairen, mei 1940.
Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, 29 mei 1940: 'De waarheid omtrent de evacuatie etc.'.
De verdediging van Noord-Lin1bllrg en Noord-Brabant, Ministerie van Oorlog, 4, Cs Gravenhage 1953)
269.
H

.

27

Jaarboek De Oranjeboom 47 (1994)

77.

78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.

Verslag van den Toestand der gemeente Breda 1940, hoofdstuk XVI, bijzondere aangelegenheden, 40;
HaJJema, a.w., 45; Koolhaas-Revers, a.w., 465 en 507: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, deel 3, mei 1940, 205.
G.A.B., G.S. 346-1: Brief van de archivaris van Breda aan de heer Walekamp, 24 jan. 1950, over de evacuatie van Breda, en briefB & W Breda aan het hoofd Sectie Krijgsgeschiedenis Den Haag, 4 febr. 1950.
Dagblad de Tijd, 4 juni 1940: 'Hoe de overgave van Breda gesch.iedde'.
Intermediair, 4 mei 1990, 37: Van Banning en Van Fessem; De Stern, 12 mei 1990: 'Wat vooraf ging aan
de vlucht'.
G.A.B., G.S. 345-V: Brief van de burgemeester van Breda aan Secretaris Generaal Frederiks van
Binnenlandse Zaken, 7 juni 1940.
Notulen der vergadering der gemeente Breda 1940, 242.
G.A.B., G.S. 345-V: Verklaring van de burgemeester van Breda, 15 nov. 1940.
A.R.A., 2.04.48.12 (Conwlissies Binnenlandse Zaken, Cie. Burgerbevolking) 2: Brief van de burgemeester van Breda aan Secretaris-Generaal Binnenlandse Zaken., waarnemend hoofd van Binnenlandse
Zaken, 3 juni 1940
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