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Groep Belgische vluchtelingen voor het lokaal van de Bredase afdeling van de Padvindersbond aan de
Valkenstraat. Oktober 1914. (bron: SAB beeldcollectie 19540164)
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Inleiding
Op tal van plaatsen in Europa wordt nu de Eerste Wereldoorlog herdacht. Tegelijkertijd
worden veel van diezelfde plaatsen nu geconfronteerd met grootschalige vluchtelingenstromen zoals honderd jaar geleden. Uit angst, in nood, of uit opportunisme zijn mensen op
weg gegaan om te ontkomen aan het oorlogsgeweld, om het vege lijf te redden, in de hoop
elders tijdelijke opvang te vinden en om als de rust is terug gekeerd naar hun eigen ‘home’
en geboortegrond terug te kunnen keren.
Het Europa van de twintigste eeuw is door twee wereldoorlogen meerdere keren
met een dergelijk grootschalig vluchtelingenprobleem geconfronteerd geweest. Ook
Nederland kreeg, met name in de Eerste Wereldoorlog, waarin het neutraal bleef, tegen wil
en dank te maken met een grote stroom van voornamelijk Belgische vluchtelingen. Breda
als grote stad dichtbij de grens kreeg er nadrukkelijk mee te maken; de eerste opvang, de
doorsluisfunctie, de huisvesting en de materiële zorg voor de vele Belgen, die hier tijdelijk
onderdak vroegen.
Onder de regie van de landelijke overheid namen Breda, zijn maatschappelijke instellingen en zijn bewoners deze zorg op zich. Dat vroeg nogal wat organisatievermogen, dat
eiste opofferingen en dat betekende beperkingen. Het leidde dan ook onvermijdelijk tot
onderhuidse spanningen, wrevel en soms openlijke confrontaties. Er was misbruik, maar
ook warmte en ruimhartigheid voor de dolende Belgische medemens.
Al deze aspecten zullen we tegen komen in onderstaand historisch onderzoek naar
hoe de stad en haar inwoners destijds zijn omgegaan met de vluchtelingen. Hoofdvraag
voor mijn onderzoek was: Wat betekende de oorlogsdreiging en de grote toestroom
van vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de autochtone bevolking en de
gemeentebesturen van Breda en omstreken? Een vergelijking met de hedendaagse vluchtelingenopvang valt buiten het bestek van dit artikel. Maar ik hoop wel dat dit artikel enig
begrip kweekt voor de problemen van vluchtelingen in het algemeen en van degenen, die
hen zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen te helpen.
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Mobilisatietelegram van de minister van oorlog aan de burgemeesters. (bron: SAB, archief gemeente Breda 1815-1925,
inv. nr. 3514)
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Neutraliteit en Mobilisatie
Met dit korte en bondige telegram van de minister van oorlog aan de burgemeesters begon
voor Nederland de Eerste Wereldoorlog.1 De mobilisatie hield in dat in de drie zuidelijke provincies – Zeeland, Brabant en Limburg – op grote schaal legereenheden werden
gestationeerd. Zij kregen de opdracht de neutraliteit te verdedigen, in het uiterste geval
gewapenderhand.
De regering had in het licht van de oplopende spanningen binnen Europa en met het
oog op haar belang van een kleine handelsnatie besloten tot een buitenlandse politiek van
onthouding en neutraliteit. Daarbij ging zij van de veronderstelling uit, dat als het land
door een oorlogvoerende mogendheid zou worden aangevallen, dat dan de tegenpartij
Nederland snel te hulp zou komen. Pas wanneer één van de oorlogvoerende partijen een
ultimatum zou stellen, hoefde Nederland partij te kiezen en kon zij de keus maken voor
het dan kleinste kwaad.
Men stelde vooralsnog vertrouwen in de Duitse generaal-maarschalk Von Moltke,
die de verzekering had gegeven de Nederlandse neutraliteit te respecteren. Ons land was
voor hem tijdens de oorlog van strategisch belang als doorvoerhaven voor grondstoffen
en levensmiddelen.
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Het Nederlandse verdedigingsplan
Hoe zag het Nederlandse verdedigingsplan er in een notendop uit? En wat betekende dat
voor de Brabantse bevolking en meer in het bijzonder voor Breda en omstreken?
Nederland bevond zich in een lastig parket. Een strijd tussen de mogendheden Frankrijk tegen Duitsland of Engeland tegen Duitsland - zou zich aan of zelfs binnen onze
landsgrenzen kunnen afspelen. Nederland mocht geen partij kiezen op gevaar af door één
van de partijen overlopen te worden. De regering schatte in dat het voor de grote mogendheden zowel economisch als militair voordeliger zou zijn wanneer ons land neutraal bleef.
Tegen deze achtergrond stelde de legerleiding haar strategische plannen op.
Reeds in 1906 bekeek de militaire staf op een tactische verkenningsreis hoe het veldleger, het mobiele gedeelte van de strijdmacht, zich in Brabant kon terugtrekken en hergroeperen als een vijand oost-west (Duitsland) of omgekeerd (Engeland) door de provincie zou
trekken. Vlissingen zou voor beide landen in hun opmars een cruciale rol spelen.
In het geval van een doortocht van de Duitse troepen door Brabant en Limburg naar
de Nederlandse kust zou ons veldleger in Oost-Brabant gelegerd moet worden om te
voorkomen dat die troepen verder Nederland zouden binnenvallen. In het andere geval
verwachtte men een Engelse aanval op de kust in Zuid-Nederland bij Vlissingen, om zo
door te stoten naar de Rijn.
Om de troepen snel te kunnen verplaatsen, vorderde het Ministerie van oorlog op
voorhand de spoorwegen.2
Op 31 juli 1914 besloot de Nederlandse overheid vanwege de verontrustende ontwikkelingen op het Europese politieke toneel tot een algemene mobilisatie. 3 Aan de puien
van alle gemeentehuizen in Nederland hingen op 1 augustus plakkaten met de volgende
afkondiging: alle landweermannen moesten met spoed opkomen naar de op hun oproepkaart voorgeschreven plaats.4 Op drie augustus was het leger met 204.000 man op oorlogssterkte. De manschappen werden verdeeld over vier hoofdgroepen: bezettingstroepen in
vaste linies en stellingen; territoriale troepen voor grensbewaking op strategische punten;
depottroepen voor aanvulling en vorming van nieuwe onderdelen; en een veldleger van
75.000 man als mobiele gevechtskracht, die waar nodig ingezet kon worden.5
Breda en alle aangrenzende gemeenten kregen militairen toebedeeld.6 In Breda
kwamen alle kazernes voor korte tijd vol te liggen, tot het moment dat de manschappen
konden doorreizen naar hun voorlopig eerste standplaats. Ook in Princenhage, GinnekenBavel en Teteringen was men op de komst van grote aantallen militairen voorbereid. In de
dagen voorafgaand aan het Groot Alarm werden er lijsten opgemaakt van scholen, verenigingsgebouwen, schuren, loodsen, boerderijen en talloos veel woningen met zolders van
particulieren, die voldoende ruimte hadden voor onderdak en verzorging van soldaten
en hun officieren. Uiteraard zouden er op een later tijdstip vergoedingen voor worden
uitgekeerd. En dat gold eveneens voor de gevorderde paarden, personenauto’s en de enkele
bedrijfsvrachtwagens die in Breda rondreden. 7
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Op 4 augustus viel het Duitse leger daadwerkelijk België binnen, de Nederlandse neutraliteit respecterend. Via Noord-België probeerden de Duitsers door te stoten naar de haven
van Antwerpen. ’s Hertogenbosch werd het Nederlands hoofdkwartier en versterkingen
marcheerden vanuit Noord-Nederland af naar Brabant.
Direct bij het uitbreken van de oorlog kwamen de eerste groepen Belgische vluchtelingen de Nederlandse grens over. Maar met name de Duitse aanval op Antwerpen en de
hevige bombardementen op de stad in oktober 1914 leidden tot een enorme toestroom
van evacués naar West-Brabant. Tussen 7 en 12 oktober kwamen dagelijks tienduizenden
Antwerpse burgers en Belgische soldaten de grens over. In de gemeente Breda bevonden
zich midden oktober 1914 meer dan 20.000 vluchtelingen, in de omliggende plattelandsgemeenten nog eens 25.000.8 Overigens kregen Roosendaal en Bergen op Zoom nog grotere aantallen evacués te verwerken.

Arjen van der Hauw, huzaar te Breda
Eén van de gemobiliseerde Nederlandse soldaten was de jonge huzaar Arjen van der Hauw uit Bolsward.
Na twee weken voorbereiding in Haarlem vertrok hij met een eskadron van 160 wielrijders richting
Chassékazerne in Breda. Uit het dagboek dat hij heeft bijgehouden komen we niet alleen saillante details
over zijn marsroutes te weten, maar krijgen we ook een inkijk in zijn beleving als protestantse noordeling
van het hem vreemde rooms-katholieke Zuiden.9
Meestal per fiets en slechts een enkele keer per spoor verplaatst zijn eskadron zich door Brabant. Hij
ervaart het niet-protestante zuiden als een heel onwezenlijk land. De straten van de dorpen waar hij
tijdelijk gelegerd wordt, lijken vol te hangen met heiligenbeelden. En de eenvoudig mensen waar hij ingekwartierd wordt, gedragen zich ten opzichte van hem en zijn kameraden vaak angstig en achterdochtig.
Hun pastoor heeft hen gewaarschuwd voorzichtig te zijn met de ‘vreemde’ soldaten.
Alle dagen moet Arjen mee op controletocht langs de grens met België. De wegen die naar Nederland
leiden zijn door de Belgen gebarricadeerd – meestal is de grensovergang dwars doorgraven en liggen er
omgekapte bomen over de rijweg. Ook zijn er met prikkeldraad versperringen aangebracht.
Uit vrees voor een Engelse aanval via de Schelde, wordt het onderdeel van Arjen vanuit Tilburg via Gilze
Rijen en Breda naar Putte verplaatst. In Putte loopt de grens dwars door het dorp. Hier wordt hij onverwacht geconfronteerd met de wreedheid van de oorlog. Voor zijn ogen schieten Duitse militairen de op
hun fiets naar Nederland vluchtende Belgische soldaten in de rug; zo worden velen van hen gedood. Een
beeld dat hij lang met zich meedraagt.
Met de burgers komen ook grote groepen Belgische soldaten de grens over. Zij worden door de afdeling
van Arjen in overeenstemming met internationale afspraken ontwapend, gevangen genomen en voor de
duur van de oorlog geïnterneerd.
Alleen al bij Putte betreft het een groep van 100 officieren en 5000 manschappen. De officieren krijgen
voorlopig onderdak op de KMA in Breda.
Eind december 1914 komt er een eind aan zijn functie als toegevoegde grenswacht. Zijn onderdeel wordt
opnieuw gelegerd op de Chassékazerne en blijft daar tot het eind van zijn diensttijd in april 1916.
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Gaston Eyskens, vluchteling te Beek
Antonius Eyskens behoorde niet tot de groep Belgische soldaten die Arjen van der Hauw begeleidde. Hij had
na de Duitse inval van België ogenblikkelijk als vrijwilliger dienst genomen en werd als onderofficier ingedeeld
bij het Derde Bataljon Jagers te voet. Op bevel van zijn officier vluchtte hij na de val van Antwerpen met zijn
groep soldaten naar Nederland. Over zijn belevenissen en die van zijn gezin kunnen we lezen in ‘De Mémoires’
geschreven door zijn zoon Gaston François Marie Eyskens, de Eerste Minister van België tussen 1949 en 1972.10
Gaston en zijn moeder raakten ook op drift en vluchtten voor de snel oprukkende Duitse troepen weg uit
Lier in de richting van Antwerpen. Toen ook die stad dreigde te vallen, trokken zij met vele anderen de
Nederlandse grens over.
‘…..mijn grootvader van moederszijde was afkomstig uit de Nederlandse gemeente Etten-Leur. Mijn
moeder, Maria Voeten, geboren in 1873, was van eenvoudige afkomst. Zij was een zachtmoedige en
fijne vrouw, die met veel toewijding en liefde het huishouden verzorgde. Mijn vader, Antonius Frans
Eyskens, werd geboren te Lier in 1875.’
Moeder en zoon hadden een gericht reisdoel: Beek bij Breda (het huidige Prinsenbeek). In dit dorp woonde
op het adres Beek 50 een verre neef, Cornelis Voeten.11 Bij hem vonden zij onderdak.12 De naam Voeten of
Eyskens komt niet voor op de bewaard gebleven overzichtslijsten van Belgische vluchtelingen, die tussen
1914 en 1918 ondersteuning kregen van de gemeente Princenhage. Het kan erop duiden dat de ouders
van Gaston niet onbemiddeld waren en dat moeder gedurende de hele oorlog in haar eigen onderhoud heeft
voorzien. Een kort, ongedateerd, handgeschreven lijstje ‘Belgische Vluchtelingen’ vermeldt naast de naam
van Bekenaren, waarbij Belgen zijn ondergebracht, de rubrieken ‘Onvermogend’ en ‘Vermogend’.13 Bij de
naam Cornelis Voeten staat aangegeven dat er één vermogend persoon is gehuisvest. Dit moet bijna wel
zeker moeder Maria Voeten zijn geweest.
Een andere mogelijke verklaring is dat ook andere familieleden hen ondersteund hebben. Verderop in het
dorp Prinsenbeek woonden nog drie rentenierende nichten van moeder: Cornelia, Willemina en Petronella
Voeten.14 Met grote regelmaat gingen moeder en zoon bij hen op bezoek. Gaston, dan nog maar negen jaar
oud, koesterde uiterst prettige herinneringen aan die gedwongen Nederlandse periode.
De vader van Gaston was aanvankelijk ondergebracht in het ver weg gelegen interneringskamp Harderwijk.
Nederland begon in 1916 de tewerkstelling van Belgische officieren en soldaten te organiseren. Om dichter
bij zijn vrouw en kind te zijn vroeg vader Antonius overplaatsing aan naar een kamp in Breda. Het verzoek
werd ingewilligd. Tot het eind van de oorlog verrichtte Antonius onder toezicht van Nederlandse officieren
administratief werk op de Koninklijke Militaire Academie.15
Gaston volgde lager onderwijs aan de kleine school van Beek bij meester Paantjes, die hij omschreef als een
strenge doch rechtvaardige pedagoog. Vanaf de eerste dag hield hij in de kranten de oorlog bij.
In 1917 verliet hij de lagere school. Voor zijn middelbare opleiding kon hij in Breda terecht.16 De stad had een
gebouw en meubilair ter beschikking gesteld van de Belgische regering, die er door Belgische leerkrachten
onderwijs liet geven aan de kinderen van Belgische vluchtelingen.17
In november 1918, onmiddellijk na de Wapenstilstand, keerde Gaston met vader en moeder terug naar Lier.
Een glansrijke maatschappelijke en politieke carrière lag nog in het verschiet.
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Vluchtelingenstromen
In de lotgevallen van het gezin Eyskens (zie kader) weerspiegelen zich de onrust en de onzekerheden van de alsmaar groeiende stroom Belgische vluchtelingen, die in de richting van
Nederland op gang kwam. Met kunst en vliegwerk werden de vluchtelingen in de Brabantse
dorpen en steden opgevangen en doorgeleid naar plaatsen elders in Nederland. Hoe speelden
Breda en de aangrenzende gemeenten in op de onverwacht grote toeloop van vluchtelingen?
In Breda kwamen de meeste vluchtelingen te voet of met de stoomtram vanuit
Wuustwezel aan bij de Haagpoort. Reeds op 6 oktober 1914 meldde het Dagblad van
Noord-Brabant dat alle hotels, pensions, gasthuizen en kloosters in Breda waren overladen met Belgische vluchtelingen en dat met elke tram of trein uit het zuiden er nieuwe
vluchtelingen aankwamen. Men meldde dat er elke dag ook vele Bredanaars naar het
stationsplein kwamen om de vluchtelingen te komen bekijken en riep het publiek op zijn
nieuwsgierigheid te matigen.
Plaatselijke steuncomités
Hiertoe aangezet door de Commissaris van de Koningin van Brabant, dhr. Van Voorst tot
Voorst, waren de lokale overheden van Breda en de omliggende dorpen direct bij het begin
van de oorlog in actie gekomen. In de vier gemeenten namen de burgemeesters het initiatief
tot het oprichten van een ‘plaatselijk steuncomité tot steun van Belgische vluchtelingen
en andere slachtoffers’. Vooraanstaande notabelen werden uitgenodigd in dit herencomité
zitting te nemen. Vrijwel dezelfde dag, of iets later, traden hun echtgenotes en/of dochters
toe tot het gelijknamige damescomité. De eerste twee taken waren de opvang van de onoverzichtelijke en onophoudelijke toestroom van mensen en het voeden van deze massa.18
Alle grote gebouwen en lokaliteiten in de vier gemeenten werden gevorderd voor
opvang. In Breda openden naast schouwburg Concordia ook de diverse kleine en grotere bioscopen hun deuren: de Familiebioscoop in de Boschstraat, Paleisbioscoop in de
Lange Brugstraat, Bioscoop Hof van Holland in de Reigerstraat evenals het toneel- en
concertgebouw Thalia aan de Nieuwe Prinsenkade. Alle kerkelijke gezindten en de
bij hen aangesloten verenigingen en stichtingen maakten ruimte vrij, zoals het RK
Geheelonthouderslokaal Sobriëtas, de St. Josephkring in de Waterstraat, het RK Gasthuis,
St. Elisabethgasthuis, de Vincentiusvereniging, de Barmhartigheidspost van het Leger des
Heils in de Zoutstraat, RK Patronaat aan de Kerkstraat, het NPB-lokaal van de Bredasche
Padvinders in de Valkenstraat, de Magdalenastichting (voor ongehuwde moeders) in de
Willemstraat enzovoorts. 19 Voor het merendeel zijn het de onbemiddelde, arme Belgische
vluchtelingen geweest, die de weg naar deze grote lokaliteiten werd gewezen.20
De oorlog maakte geen onderscheid in sociale klasse en zowel arm als rijk sloeg op de
vlucht voor het geweld. Geen Belg ontkwam aan de voortdenderende Duitse oorlogsmachine, die zich met nieuw wapentuig (mitrailleurs en houwitsers) en moderne aanvalsstrategieën een weg baande door het oosten en noorden van België. Toch zijn er drie
sociale hoofdstromen in de vluchtende massa te herkennen. Wellicht is het meer precies
om te zeggen dat de Nederlandse hulp, op landelijk en lokaal niveau, zich op drie te onderscheiden sociale lagen richtte.
De Waalse adel, Vlaamse fabrikanten, grootgrondbezitters, welgestelde renteniers en
bankiers trokken met de grote horde vluchtelingen mee. Met auto’s en rijtuigen of per
trein zocht men zijn heil over de grens. Al zijn er niet direct betrouwbare cijfers voorhanden, uit de krantenberichten, gemeenteverslagen en briefwisselingen met en tussen
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burgemeesters blijkt het toch om een aanzienlijke groep te gaan. Zij hadden voldoende
financiële armslag om voor langere tijd een passende woning te huren of in sommige
gevallen zelfs te kopen en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Een tweede groep Belgische vluchtelingen bestond uit de kleine en middelgrote
middenstand of zelfstandigen en gegoede burgerij. In aanvang konden zij hun verblijf
uit spaargelden bekostigen. Naarmate de oorlog langer duurde, kwamen zij op een
zeker moment vanwege geldgebrek voor de beslissing te staan om vroegtijdig naar hun
woonplaats terug te keren of een beroep te doen op de plaatselijke steuncomités. In de
administratie van de vier gemeenten komen we hen tegen onder de verzamelterm ‘Stille
Behoeftigen’. In vergelijking met de grote groep van arbeiders, knechten en kleine werkbazen kregen zij een ruimere vergoeding toegewezen.
De eenvoudige Belgen waren aangewezen op de lokale ondersteuning. De ‘Stille
Behoeftigen’ en armlastige Belgen waren op één onderdeel gelijk. In de drie zuidelijke
provincies bestonden veel sociale, familiale of zakelijke banden, die tot over de grens
reikten. Vaak werden deze vluchtelingen door hun Nederlandse familieleden of vrienden
opgevangen en onderhouden. Dan viel het sociale verschil weg zoals het voorbeeld van
Gaston Eyskens heeft laten zien.
Na de eerste golf van vluchtelingen van begin augustus 1914 kwam er tussen 5 en 10
oktober met de slag om Antwerpen een massalere stroom van vluchtelingen op gang.
Meer dan anderhalf miljoen mensen raakten op drift in de richting van Nederland: militairen en burgers. De militaire overmacht en overrompelende vernietigingskracht van de
Duitse eenheden waren zo groot, dat menig Belgisch legerofficier zijn manschappen naar
de Nederlandse grens geleid heeft om zich over te geven. Officieren werden vaak voor
korte tijd op bijvoorbeeld de Koninklijke Militaire Academie in Breda en andere hoofdkazernes in het zuiden ondergebracht.21 De manschappen in lagere rangen werden na een
korte noodstop via de diverse spoorwegstations doorgeleid naar al eerder opgebouwde
militaire opvangkampen in het midden en noorden van Nederland. Op deze manier werd
voorkomen dat zij zich onder bescherming van de neutraliteit zouden herorganiseren en
opnieuw aan de militaire strijd deel gingen nemen.
Militair en bestuurlijk had de Nederlandse regering wijze lessen getrokken uit de eerste
stroom vluchtelingen van augustus 1914. Op nationaal en lokaal niveau was in korte tijd
een grote diversiteit aan organisaties opgericht en toegerust. Zij pakten de optredende
problemen op de terreinen van onderdak, voeding en ondersteuning aan en brachten ze
zo goed mogelijk tot een oplossing. Centraal in de hulpverlening stonden de Plaatselijke
Vluchtelingencomités.
In het Breda’s vluchtelingencomité zaten bekende notabelen zoals notaris C. Verheggen
en G. Ingen-Housz. Voorzitter was de zeer actieve en betrokken Franz A.M.J. Smits. Franz
Smits was als directeur van de brouwerij de Drie Hoefijzers een vooraanstaand man in
de stad en was maatschappelijk actief als lid van de gemeenteraad, lid van de Kamer van
Koophandel en voorzitter van het Breda’s Mannenkoor. Als lid van de Cercle Intime de
Brasseurs te Leuven had hij ongetwijfeld veel contacten in België.
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Het Bredase comité ter ondersteuning van de Belgische vluchtelingen. Voorste rij derde van links voorzitter Smits. (bron:
SAB Beeldcollectie nr. 19540160)

De eerste actie van de bestuursleden was het opzetten van een fondsenlijst. Aan Bredase
bedrijven en gegoede particulieren werd een schrijven rondgestuurd, waarin hun gevraagd
werd voor de komende periode voor een vast maandelijks bedrag de Belgische vluchtelingen
te ondersteunen. De toegezegde bedragen varieerden van f 5,- tot f 300,-- of meer. De gemeente Breda stelde zich voor een aanzienlijk vast bedrag per maand garant. Ook op gegoede
Belgische families die in Breda en omstreken verbleven werd een beroep gedaan. Bredase
organisaties en verenigingen gaven liefdadigheidsconcerten en voerden toneelvoorstellingen op, waarvan de opbrengst aan het Vluchtelingen Comité werd afgedragen.22
Eigen Belgische Vluchtelingencomités
Met elke maand dat de oorlog langer duurde, ontplooiden de vluchtelingen zelf meer initiatieven om zich te organiseren. De Belgische Consul, Dhr. Van Pelt Kuenen, die gevestigd was
in Breda, vervulde daar een vooraanstaande rol in. Hij haalde de gevluchte gemeenteraadsleden uit de diverse grotere Belgische steden over om voor hun eigen stad een vluchtelingencomité op poten te zetten. Deze comités kozen vaste standplaatsen in Bredase horecagelegenheden: Comité Antwerpen in Hof van Holland in de Reigerstraat, Comité Berchem in
de Graanbeurs eveneens in de Reigerstraat, Comité Lier bij restaurant Plasman aan het Van
Coothplein, Comité Mechelen in het Valkenberg Paviljoen en de Leuvenaren richtten zelfs
een eigen bureau op aan de Marksingel 1 te Breda.23 Bij deze comités konden de vluchtelingen terecht voor inschrijving, bemiddeling, ondersteuning en inlichtingen over de thuissituaties. Met regelmaat belegden de besturen van deze comités voorlichtingsavonden.24
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Nog geen week na de grote uittocht uit Antwerpen begonnen de eerste vluchtelingen al
weer terug te keren naar hun stad. Soms vrijwillig, maar op den duur ook onder drang van de
Belgische gemeentebesturen, de Nederlandse overheid en de lokale Nederlandse overheden.
Het leven in de Belgische steden kwam geleidelijk weer op gang. Er werden tal van voorzieningen voor de opvang van repatrianten getroffen. Pas met de terugkeer van gemeentelijke
ambtenaren, middenstanders en fabrikanten kon weer in de eerste levensbehoeften worden
voorzien. De Commissarissen (van de koningin) verspreidden onder de Nederlandse burgemeesters circulaires met de strekking dat vluchtelingen gerust konden terugkeren. Dagelijks
reden er speciale treinen voor vervoer naar België. Terugkeerders die de reis niet zelf konden
betalen, kregen in de meeste gevallen van rijkswege een treinkaartje uitgereikt.
Wat niet mag worden vergeten, is dat voor zowel de Belgische als Nederlandse overheden ook het kostenplaatje een rol begon te spelen. De onvoorzien grote omvang van de
hulpverlening werkte steeds hogere kredietverleningen in de hand. Voorschotten die later
tussen Nederland en België en binnen Nederland tussen de hogere en lagere overheden
weer verrekend zouden moeten worden. Hoewel men geen vluchtelingen tegen hun wil in
naar België terugstuurde, werden de voorwaarden waaronder men kon blijven gaandeweg
steeds meer aangescherpt. De vluchtelingen die bleven, hadden zelf voldoende middelen
om hun verblijf te bekostigen. De onbemiddelde Belgen hadden huis en haard verloren en
veelal niets meer om naar terug te keren. De gruwelijkheden begaan door Duitse soldaten
in het oosten van België in de eerste dagen van de oorlog, hadden niet alleen tot grote
schrik en angst onder de vluchtelingen geleid, maar ook tot een stevig wantrouwen ten
aanzien van Duitse beloftes.25
Nederlandse Rode Kruis, afdeling Breda
Nog tal van andere maatschappelijke organisaties en verenigingen droegen hun steentje
bij zoals de Vincentiusvereniging, het Leger des Heils, Sint Fidelisvereniging en het R.K.
Huisvestingscomité. Een goed voorbeeld is het Rode Kruis.26
In het Bredase jaarverslag van 1914 is op 29 juli 1914 terug te lezen dat één dag voor
de algemene mobilisatie, van het hoofdcomité van het Nederlandse Rode Kruis bij zijn
Bredase afdeling de order binnenkwam dat de afdeling alle voorbereidingen voor de mobilisatie moest treffen. De plaatselijk adjudant verstrekte armbanden en legitimatiebewijzen
aan de Rode Kruismedewerkers. Bredase padvinders hingen de stad vol met aanplakbiljetten, waarop de bevolking werd opgeroepen om het Rode Kruis met geld en goederen
te steunen – nodig voor de inrichting van noodhospitalen.27 In de daarop volgende dagen
collecteerden de padvinders in Breda, Teteringen en Princenhage – opbrengst 1400 gulden
- en haalden zij goederen op. Het bisdom Breda stelde 3 rooms katholieke zielzorgers vrij
om zo nodig geestelijke bijstand te verlenen aan zieken en gewonden.
Half augustus waren de gebouwen, waar men geheel of gedeeltelijk de beschikking
over kreeg, in gereedheid gebracht. In de Julianaschool (annex noodhospitaal) aan het Van
Coothplein 20 stonden bedden, in de katholieke Kring in de Reigerstraat 21 bedden, in het

22
23
24
25
26
27

S AB, Archief gemeentebestuur Princenhage, inv. nr. 1465.
SAB, Gemeente raadsverslagen Breda , 1914.
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De Julianaschool rond 1913. In deze school kwam in augustus 1914 een noodhospitaal van het Rode Kruis. De school lag
aan het Van Coothplein. (bron: SAB Beeldcollectie nr. 19780114)

Rode Kruispunt in het Gemeenteziekenhuis aan de Schorsmolenstraat 30 bedden, in Villa
Wilhelmina aan de Haagweg 189 in Princenhage 20 bedden, in de Israëlische Vakantie
Kolonie aan de Drielindendreef 20 in Ginneken en ook nog een aantal bedden in het St.
Luciagesticht te Princenhage.28
Een tweede belangrijke functie van het Rode Kruis was die van transportcolonne. Op de
door de militaire autoriteiten aan te wijzen evacuatie-stations (vaak letterlijk de spoorwegstations) was het hun taak te zorgen voor de opvang, behandeling en het vervoer van zieke
en gewonde soldaten. Het helpend personeel bestond in totaal uit een groep van een kleine
50 personen, waaronder een twintigtal artsen, een zevental gediplomeerde verpleegsters, en
meer dan 20 helpers en dragers. Naast enkele auto’s, een motorfiets en een brancardrijwiel
had men een kleine vijftig brancards ter beschikking plus bijbehorende verbandkisten en
-tassen.29 Omdat Nederland buiten de oorlog bleef was de inzet van personeel bij hulpverlening aan gewonde militairen nauwelijks of niet noodzakelijk. Bovendien was het Plaatselijk
Hulpcomité voor Belgische Vluchtelingen van mening dat zij de opvang zelf wel aankon.
Het Rode Kruis schakelde men slechts in uiterste noodgevallen in, zoals bijvoorbeeld bij de
urgente opvang en verzorging van een flink aantal vluchtelingenkinderen met mazelen. Op
het station van Breda kreeg het Rode Kruis Breda uiteindelijk toch de beschikking over een
goederenwagon, die werd ingericht als verbandplaats.
Via het neutrale Nederland werden van de strijdende partijen gewonde militairen uit
krijgsgevangenschap gerepatrieerd. In een aantal gevallen verliep de terugkeerroute over
het station Breda. De hulpverleners zorgden dan voor het vervoer, de begeleiding en de
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Brancardrijwiel van het Rode Kruis. (bron: SAB beeldcollectie 19870434)

verzorging van de soldaten. Zowel de verpleging van besmettelijke zieken als de vaccinatie tegen besmettelijke ziekten en de snelle doorvoer van zieke en gewonde buitenlandse
soldaten had een militair belang: zij belemmerden anders de in het zuiden samengetrokken Nederlandse krijgsmacht.

|

Registratie het middel
Maar voor alles was een goede en accurate persoonsregistratie van de gevluchte Belgische
families en hun gezinsleden noodzakelijk. Deze registratie bracht in de ambtelijke administratie van de vier onderscheiden ‘Bredase’ gemeentes heel wat werk met zich mee. De
werkwijze was nagenoeg bij alle vier hetzelfde, al gebruikte men in veel gevallen andersoortige inschrijvingsformulieren. In de Bredasche Courant van 8 oktober 1914 maakte de
burgemeester van Breda bekend, dat alle in de gemeente Breda verblijvende vluchtelingen
verplicht waren zich persoonlijk te melden voor inschrijving in het verblijfsregister. Op
9, 10 en 11 oktober werd daarvoor een post ingericht in het Gemeenteziekenhuis in de
Schorsmolenstraat. Vluchtelingen die na 11 oktober aankwamen, konden inschrijvingsbiljetten verkrijgen bij het Plaatselijke Vluchtelingen Comité en deze inleveren bij het
commissariaat van politie of bij het Derde Bureau (bevolking en burgerlijke stand) op het
stadhuis. Van de omliggende dorpen zijn de oorspronkelijke aanmeldingsformulieren voor
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SAB, Dagblad van Noord-Brabant (DNBr) 29 augustus 1914. Vorming van de Bredase afdeling van het Nederlands Comité tot steun van de
Belgische slachtoffers. SAB, Archief Vereniging het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Breda en Omstreken,1910-1974, inv. nrs. 59, 60, 61,
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het merendeel bewaard gebleven. Voor Breda zijn de overzichtslijsten met de namen en
andere gegevens in het secretariaatsarchief terug te vinden.
De inschrijvingsgegevens waren het fundament voor de hulpverlening. Voor de individuele vluchteling betekende het niet ingeschreven zijn, dat men op geen enkele vorm
van hulp aanspraak kon maken. Men moest over een formeel bewijs beschikken dat men
vluchteling was.
Voor de drie overheden waren deze gegevens van groot belang om het gezamenlijke beleid voor hulpverlening te ontwikkelen en zo nodig bij te sturen. De gemeenten
werden geacht de kosten voor de mobilisatie, voor de Belgische opvang, voor de vordering en vergoeding van opgeëiste paarden, automobielen en vrachtwagens en allerhande
voedingsmiddelen en de distributie daarvan voor te schieten.30 Het is begrijpelijk dat dit
met grote nauwkeurigheid diende te gebeuren. Een administratief dossier waarvan de
laatste verrekeningen pas in het midden van 1924 afgesloten werden.
Bij Koninklijk Besluit werd per 9 september 1914 in het zuiden de staat van beleg
verklaard. Daarmee kwam het burgerlijk bestuur in Brabant onder militair toezicht te
staan, voor Breda en omstreken onder de commandant van de Cavaleriebrigade. Deze koos
als standplaats Etten. In overleg met de Commissaris van de koningin in Brabant drong hij
aan op het wekelijks dan wel maandelijks opmaken en opsturen van geactualiseerde overzichtslijsten van Belgische vluchtelingen naar beide instanties. Of dat ook daadwerkelijk
gebeurde, is niet goed meer vast te stellen.
Aan de vooravond van de val van Antwerpen werd de Nederlandse grens overspoeld
door Belgische vluchtelingen, burgers en militairen. In de literatuur over de Eerste
Wereldoorlog komt men voor heel Nederland een getal tegen van circa anderhalf miljoen.
Een deel van deze vluchtelingen bleef in de drie zuidelijke provincies hangen, een ander
deel reisde via de diverse spoorwegstations door naar de andere provincies van Nederland.
Kort na de val van Antwerpen begonnen de eerste vluchtelingen al weer terug te keren.
Uiteindelijk bleven er om en nabij zo’n 100.000 vluchtelingen het eind van de oorlog in
1918 in Nederland afwachten. Voor Breda en omstreken schommelde het getal voor de
periode 1914 en 1915 tussen de vier- en vijfduizend. Opmerkelijk is de verhouding tussen
de bemiddelde en de onbemiddelde Belgische vluchtelingen: die was grofweg drie op één.
Het merendeel van de hier gevestigde Belgen kon dus in het eigen onderhoud voorzien,
al werden de leefomstandigheden met het voortduren van de oorlog steeds zwaarder.31
Na de val van Antwerpen verminderde de kans dat Nederland nog direct bij de
oorlog betrokken zou raken. De door Nederland gehandhaafde neutraliteit vormde voor
Duitsland een zekere garantie dat de geallieerde landen geen aanval in de rug van de
Duitse troepen konden uitvoeren. De geallieerden van hun kant wilden ervan verzekerd zijn dat de Nederlandse Noordzeekust (met de belangrijke havens van Rotterdam en
Amsterdam) niet in Duitse handen kwam. Daarmee werd een bedreiging voor Engeland
voorkomen. Met de overgang naar een uitzichtloze loopgravenoorlog ontstond er voor
Nederland in zekere zin ook een vorm van stabiliteit. Het aantal vluchtelingen nam niet
echt meer toe. Het liep geleidelijk aan terug.32
Op 21 oktober 1914 doet de Commandant van de Artillerie Brigade als de hoogste militaire bevelhebber van Brabant aan de burgemeester het aanbod van militaire ondersteuning bij het uitoefenen van zachte drang op de onvermogende Belgische vluchtelingen om
terug te keren naar hun vaderland. Nog geen dag later wijst de minister van binnenlandse
zaken in Brabant Breda aan als één van de spoorwegstations, die moeten gaan fungeren
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als verzamelplaats voor terugkerende Belgische vluchtelingen. Andere steden die hiervoor
werden aangewezen waren Den Bosch, Tilburg, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Bergen op
Zoom, Helmond, Eindhoven, Boxtel, Oisterwijk en Oss.

|

Schaarste en Rantsoenering
De oorlogsdreiging leidde onder de Nederlandse bevolking tot een tweetal reacties met een
ingrijpend maatschappelijk effect. Uit angst en voorzichtigheid haalden mensen geld van
hun bank en hielden hun zilveren muntgeld vast. Daardoor dreigden bij de diverse overheden en in het bedrijfsleven moeilijkheden te ontstaan bij het uitbetalen van de lonen. Door
het uitgeven van zilverbons van f 1,-- en f 2,50 als een wettig betaalmiddel, het zogeheten
crisisgeld, werden verdere problemen voorkomen.33
Een vrijwel gelijktijdige reactie was de ‘run’ op de kruidenierswinkels. De bevolking
ging uit ongerustheid op grote schaal hamsteren. Levensmiddelenvoorraden raakten op
en de prijzen stegen in een razend tempo. Met de al op 3 augustus afgekondigde ‘Wet tot
aanvulling van de Onteigeningswet’, afgekort de Levensmiddelenwet, werden maximumprijzen ingesteld op de meest gangbare voedingsmiddelen. Verdere prijsopdrijving werd
zo voorkomen. Tegelijkertijd werd de wet op het uitvoerverbod van kracht. Producten die
voor Nederlands gebruik noodzakelijk waren, konden op deze manier in het land worden
gehouden. De regering probeerde met deze wettelijke regelingen en directe steunverlening via de gemeenten de economie op gang te houden.34
Brood
Brood was een algemeen voedingsmiddel. De regering had op voorhand de verwachting
dat brood snel in prijs zou gaan stijgen. Zij gaf daarom burgemeesters de opdracht om bij
meelfabrikanten en meelhandelaren, die niet bereid waren om tarwebloem tegen de door
de regering vastgestelde prijs aan de bakkers te verkopen, beslag te leggen op hun voorraden.
Ook voor de langere termijn had de regering de verwachting dat er moeilijkheden zouden
ontstaan rond de aanvoer van tarwe en andere granen, die uit het buitenland en met name
de Verenigde Staten geïmporteerd werden. Een stagnerende aanvoer, die nog vergroot werd
door de blokkadepolitiek van Engeland, die de doorvoer van goederen naar Duitsland wilde
voorkomen. Nederland werd dan wel niet bezet, maar feitelijk wel ‘belegerd’, en van de
buitenwereld afgesloten.
Zuinigheid in het gebruik van tarwe moest daarom afgedwongen worden. De
Nederlandse overheid schreef aan de bakker dwingend het bakken van het zogeheten
‘noodbrood’ of ‘regeringsbrood’ voor. Een broodsoort van ongeveer gelijke voedingswaarde als de gebruikelijke broodsoorten, maar wel één die door een andere samenstelling
en gebruik van goedkopere graansoorten tegen een lager productieprijs geleverd kon
worden. Het noodbrood dat vanaf 14 september 1914 in de handel kwam bestond voor
30% uit tarwebloem, 30% rijstmeel en 40% tarwemeel.
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Klein witbrood mocht alleen voor lijders aan ziekten van de spijsverteringsorganen en
ernstig zieken gebakken worden. Maatregelen waarop ambtenaren van de Gemeentelijke
Keuringsdienst controle moesten uitoefenen, om zeker te zijn dat ze werden uitgevoerd.35
Levensmiddelen
Maar wat voor tarwe gold, gold voor nog tal van andere producten die tot de levensmiddelen van de eerste behoeften behoorden, zoals: suiker, bonen, rijst, boter en zout. Vanaf 20
maart 1915 stelde de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ten behoeve van on- en
minvermogenden tarwemeel, tarwebloem, varkensvlees, spek, vet, groenten en aardappelen
beschikbaar tegen vaste maximumprijzen.36 Wie als on- en minvermogend moest worden
beschouwd en welke artikelen beschikbaar gesteld moesten worden, liet de regering over
aan de lokale overheid. Wel bond het de beschikbaarstelling aan voorwaarden. Zo zou het
rijk de helft van de kosten dragen en de gemeente de andere helft. De distributie verliep daarbij zoveel mogelijk via de winkels, waar de onbemiddelde verbruikers gewoon waren hun
waren te betrekken. Op de distributie hoorde controle uitgeoefend te worden. Een controle
die naar inzicht van de lokale overheid wenselijk werd geacht, maar die door diezelfde lokale
overheid ook uitgevoerd en bekostigd moest worden.
Broodkaarten voor de On- en Minvermogenden
De regering bepaalde via het Ministerie van Landbouw voortaan de prijzen voor ongebuild tarwebrood en ongebuild tarwemeel. De gemeenten waren verplicht streng toezicht
te houden op misbruik. Voor brood leidde dit tot de invoering van een zogenaamde
‘Broodkaart’ voor de on- en minvermogende eigen burgers en de onbemiddelde Belgische
vluchtelingen. Elk hoofd van een dergelijk huisgezin moest zich via aangifte bij de burgemeester kenbaar maken onder opgave van naam en woonplaats van de bakker van wie men
brood wenste te betrekken en het aantal gezinsleden boven de twee jaar plus het aantal
anderszins inwonenden. Ook alle bakkers die regeringsbrood wilden bakken en verkopen
moesten dat kenbaar maken en werden ingeschreven in een register. De communicatie
van de burgemeesters over dergelijke maatregelen verliep via uitgevaardigde ‘openbare
kennisgevingen’, affiches , die verspreid in de stad werden opgehangen.37
Na controle van de gegevens kregen gezinshoofden een broodkaart. Op de broodkaart stond
een tijdvak aangegeven waarop de bezitter van de kaart bij de vermelde broodbakker tegen
contante betaling van een maximumprijs regeringsbrood kon kopen. De bakker tekende
op de persoonsgebonden broodkaart het aantal aangekochte regeringsbroden aan door de
voor een bepaald tijdvak beschikbaar gestelde genummerde vakjes af te kruisen. Zo had de
gemeentelijke controle-ambtenaar snel een overzicht. Op de laatste dag van het aangegeven
tijdvak kon de afnemer van het brood tegen inlevering van zijn kaart een nieuwe broodkaart
ontvangen voor een volgende termijn.
Bakkers kregen van de gemeente een bon, waarmee zij bij de daarop vermelde molenaar of meelhandelaar zoveel ongebuilde tarwemeel konden krijgen als nodig was voor
het maken van de benodigde hoeveelheid regeringsbroden. De prijzen van het meel waren
door het Ministerie van Landbouw vastgesteld. Aan het eind van de week moesten bakkers
aan het gemeentelijk Broodbureau een weeklijst overleggen van de door hen verkochte
regeringsbroden.38
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Broodkaart voor het zogenaamde regeringsbrood. (bron: Inv.nr. 115a. van het Gemeentelijk distributiebedrijf Breda 1914-1921)

Distributiewet
En wat voor de broden gold, ging even goed op voor de andere reeds genoemde levensmiddelen, zoals de ‘regeringsaardappelen’. Boeren uit gemeenten binnen een afgebakend rayon
werden verplicht om tegen een vastgestelde prijs aardappelen op een centraal gelegen verzamelcentrum aan te leveren. Gemeenten konden bij dit innamecentrum aanvragen indienen
voor de door hen berekende noodzakelijke hoeveelheid aardappelen om het armlastige
deel van de bevolking te voeden. Na transport en centrale opslag in de gemeente werd het
toegewezen kwantum weer verdeeld over de hiervoor aangemelde lokale groenteboeren.
Zij verkochten aan de behoeftige on- en minvermogenden op vertoon van hun kaart de
aardappelen tegen een vooraf vastgestelde maximumprijs.39
Bij de uitvoering van de Distributiewet vervulden de gemeenten dus een cruciale rol.40
Zij moesten middels de door hen gevoerde administratie zelf aangeven welke goederen,
grondstoffen voor levensmiddelen, levensmiddelen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen voor hun plaats noodzakelijk waren. Het ministerie van Landbouw zorgde, voor
zover beschikbaar, voor de aanlevering van deze goederen.
Overal werden kaarten voor verstrekt. Voor controle op de uitvoering van uitlevering
van het betreffende voedingsproduct moest ook weer een controleambtenaar aangesteld
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7. De Bredase distributiekrant. (bron: SAB collectie Van Gurp/DeStem JVG19840507006)

worden. Niet alleen moest worden gecontroleerd of de verkoop wel eerlijk verliep, maar
ook of het bestelde gewicht wel aangeleverd was, of de kwaliteit van de waren wel in orde
was, of de waren tussen het moment van opslag en uitlevering niet aan bederf onderhevig
geweest waren, want in de winter bleken met name aardappels na bevriezing bij ontdooiing snel weg te rotten. Het lokale ambtenarenapparaat breidde zich in deze jaren snel uit.41
In onderstaand ironisch straatliedje uit die periode wordt het bonnensysteem op de
hak genomen;
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Alles op de Bon
Een bon voor thee, een bon voor koffie,
Een bon voor karnemelkse pap,
Een bon voor vet, een bon voor grutten,
Een bonnetje voor elke hap,
Een bon ook voor een lief klein kindje,
Wat de ooievaar ons biedt,
Maar als je hem geen bon kunt geven,
Krijg je het kindje lekker niet.
Een bon voor zeep, een bon voor uien
Aardappelen en verse vis,
Steenkolen en bruine bonen,
Voor zover … voorradig is,
Spoedig krijg je ook nog bonnen
Voor sigaretten en voor bier.
En moet je een bon meebrengen
Bij de meisjes van plezier 42
Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf en de Centrale Keuken
De Vier ‘Bredase’ gemeenten – Breda, Teteringen, Ginneken en Princenhage – kwamen na
kortstondig overleg al snel tot samenwerking op het terrein van de distributie. De Bredase
wethouder Cramerus was voorzitter van de toezichthoudende Levensmiddelencommissie.43
Het Levensmiddelenbedrijf werd geleid door de directeur Van Rooij en was gevestigd
aan Beijerd 3 te Breda. Het groeide gedurende de oorlog uit tot de grootste gemeentelijke dienst. Aan het begin van 1919 telde het bedrijf 24 man personeel. Van de voorraden
levensmiddelen moesten maandelijks lijsten gemaakt worden en elk kwartaal moest een
balansrapport worden uitgebracht met een overzicht van alle inkomende en uitgaande
goederen. Elk jaar kreeg de commissie een financieel verslag voorgelegd, begeleid door een
controlerapport van een extern accountantsbureau.44 In het jaarverslag over 1918 stond
terecht opgemerkt:
Het werk van het bedrijf omvat veel meer dan (wat er bij het publiek wordt gedacht) het uitreiken
van bonnetjes en het verschaffen van de nodige levensmiddelen. Naast koopmanswijsheid wordt ook
de organisatie van de controle (door recherche en politiedienst) gevraagd op allerhande artikelen.45
Voor de vier gemeenten bracht het Levensmiddelenbedrijf een gezamenlijke periodiek uit: ’Het
Distributienieuws’.46 Dit krantje verscheen iedere zaterdag. Een halfjaarabonnement kostte 50
cent, losse nummers 1 cent. Het blad, in aanvang niet meer dan vier pagina’s, gaf in een aantal
vaste rubrieken informatie en voorlichting over de distributie en aanverwante onderwer41
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pen: de iedere week opnieuw vastgestelde maximumprijzen in de kleinhandel van de meest
noodzakelijke voedingsproducten; berichten over het wekelijkse menu en de verstrekking
ervan vanuit de Centrale Keuken; mededelingen van de brandstofcommissie over de geldende
brandstofregeling; tips voor huisvrouwen om zuinig te koken maar toch voeding met een hoge
voedingswaarden klaar te maken; toelichting op kwesties als de aanvoer, opslag en verspreiding van regeringsaardappelen; het in de handel komen van nieuwe regeringsproducten zoals
de zogenoemde eenheidsworst, enzovoort. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en
behoeften verstrekten gemeenten buiten de regering om ook zelf nog voedingsproducten.
Hiervoor gaf men dan op vertoon van een legitimatiekaart levensmiddelenbonboekjes uit. In
het distributiekrantje stond de aankondiging van welk gedeelte van alle legitimatiekaarthouders op welke dag van de week hun bonboekjes kon ophalen.
‘Het Distributienieuws’ is uitgekomen van 8 februari 1918 tot 25 juli 1919. In het laatste
nummer nam de redactie afscheid met de volgende woorden:
“En weent gij nu, trouwe lezers, nu het kindje begraven wordt, nu gij niet meer nodig hebt te
liefkozen? …………Neen! Men weent niet! Men juicht (we kunnen het weer) dat de distributie
verdwijnt, dat men weer vrij is dat men weer koopen kan wat men …….neen, niet te vlug, zoover
is het nog niet! Men kan nog niet koopen wat men wil en zeker niet tegen prijzen, die binnen
ieders bereik vallen. Het Bredasche Distributiekindje sterft dus en zal, gezien de kosten, die voor
levensonderhoud noodig waren, niet herboren worden.’ 47
Hoe langer de oorlog duurde, des te meer ontstonden er voor steeds meer levensmiddelen
tekorten vanwege verminderde regionale productie, belemmerde invoer van grondstoffen,
verwerkende industrieën die stil kwamen te liggen, etc. Om die reden zag het Ministerie
van Landbouw zich genoodzaakt om bij circulaire op 25 januari 1917 de invoering van een
rantsoenering voor alle gemeenten in te stellen. Er werd per hoofd van de bevolking een
beperkt gebruik van een aantal levensmiddelen voorgeschreven.
Breda beschikte over een Centrale Slachtplaats, die goed was gekeurd door de districtsveearts. Deze slachtte voor de eigen stad, Princenhage, Ginneken en Teteringen. Deze was
daarnaast verantwoordelijk voor de aflevering van het vlees bij de aangemelde slagers in
de diverse gemeenten. De slachtplaats kreeg bovendien de taak toegewezen om levend
vee in ontvangst te nemen voor de gemeenten Oosterhout, Terheijden, Dongen, Etten en
Leur, Zundert, Rijsbergen, Chaam en ’s-Gravenmoer. Het gevolg was dat medewerkers van
het levensmiddelenbedrijf herhaaldelijk halve of hele nachten moesten opblijven om vee
bij het spoorwegstation of aan de invorderplaats op de Terheijdense Hoek in ontvangst
te nemen en te stallen. Vervolgens vond dan de verdeling van dit vee over de genoemde
gemeenten plaats in levend gewicht naar verhouding van het opgelegde rantsoen.48
Evenals andere grote steden gingen ook Breda en omringende gemeenten over tot het
instellen van een gemeentelijke Centrale Keuken. In haar adviescommissie werd een
aantal huisvrouwen opgenomen. Met deze voorziening hoopte men een flinke lokale
brandstofbesparing te bereiken, verspilling van voedsel tegen te gaan en de dreigende
ondervoeding van de eigen bevolking te voorkomen. Na bereiding in de Centrale keuken
vervoerde men het voedsel naar een aantal uitdeelpunten in de stad en de aanliggende
gemeenten. Op sommige plaatsen kon de maaltijd ter plekke worden genuttigd. De maaltijden werden alleen tegen inlevering van levensmiddelenbonnen verstrekt.49
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De Bredase gemeentelijke Centrale Keuken in 1918. (bron: SAB Beeldcollectie 19870490)

Maar door onvoldoende aanvoer van brand- en grondstoffen verminderde ook de productie van andere artikelen. Zodoende kwamen deze goederen ook onder de rantsoenering te
vallen. Gebrek aan steenkolen leidde niet alleen tot rantsoenering van gas, maar ook van
elektrische stroom en water. In het bedrijfsleven leidden deze beperkende maatregelen
tot vermindering van productie en soms het sluiten van bedrijven. Dit had een groeiende
werkeloosheid tot gevolg.

|

Werkloosheid en Werkverdeling
Werkloosheidsvoorziening
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam door verstoring van het goederentransport in Europa in een groot aantal bedrijven in Nederland het werk stil te liggen. Ook
in de particuliere woningbouw. De schaarste aan bouwmaterialen deed de bouwprijzen fors
stijgen. Banken werden daarom voorzichtiger met het verstrekken van leningen. De daling
in de woningbouwproductie leidde tot schaarste van goedkopere kleinere huurwoningen
en verhoging van huren. Rond het midden van 1917 werden er lokaal huurcommissies
ingesteld om de stijging van huren van de goedkopere arbeiderswoningen binnen de perken
te houden.50
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9.

Arbeiders bezig met het verzamelen van brandhout. Brandstoffen worden steeds schaarser, de gemeente stelt in 1917
een brandstoffencommissie in. (bron: SAB Beeldcollectie 19870189)

Landelijk was de werkloosheid het hoogst in 1914 en 1915 met respectievelijk een gemiddelde van 82.500 en 100.800 werkelozen. Een cijfer dat in 1916 daalde naar 55.000, om vervolgens in 1917 en 1918 weer te stijgen naar respectievelijk 64.900 en 82.900. Per bedrijfstak
liep de werkloosheid sterk uiteen. Maatschappelijk ontstond er onrust over de armoede en
verpaupering van de arbeiders.
Diverse gemeenten richtten al in augustus 1914 steuncomités op om de nood te
verzachten. Aanvankelijk werden er gul giften gestort in de werkloosheidskassen.51
Naarmate de oorlog langer duurde, kwamen er steeds minder giften binnen. Op initiatief van Koningin Wilhelmina werd op 10 augustus 1914 het Koninklijk Nationaal
Steuncomité opgericht. Zowel op landelijk als lokaal niveau ontstond er samenwerking
van KNSC met het ‘Nederlandse Comité tot Steun van Belgische en andere slachtoffers´ om
financieel bij te springen.52
Volgens de jaarverslagen van de Kamer van Koophandel van Breda zorgde de oorlogssituatie bij sommige Bredase bedrijven voor grote problemen als gevolg van het wegvallen
van de invoer van grondstoffen. De chocoladefabrieken zoals Kwatta kampten regelmatig met problemen in de aanvoer van (overzeese) grondstoffen. Bredase ijzergieterijen
kwamen vooral in de laatste oorlogsjaren na de afkondiging van handelsbeperkingen, die
onder andere de ijzer- en staalleveranties vanuit Duitsland troffen, in de problemen en dit
zorgde voor extra werklozen in de stad.53
In Breda besloot de gemeenteraad op 3 oktober 1914 tot de oprichting van een tijdelijk
Gemeentelijk Werkeloozenfonds. In het bestuur van de commissie, de latere Raad van
Arbeid, zaten ook 4 leden van de aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties.
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Van de achttien toegelaten vakverenigingen hadden er veertien een centrale werkelozenkas en waren er vier beroepsverenigingen met een lokale werkelozenkas.54
Met de invoering van de ‘Noodregeling Treub’, het werkeloosheidsbesluit 1917, nam
het Rijk de taak op zich om de gemeenten te subsidiëren bij het verlenen van toeslagen of
bijslagen op werkeloosheidsuitkeringen van de vakbonden. Zo werd voorkomen dat de
plaatselijke werkeloosheidskassen uitgeput raakten.55
Niet-georganiseerde arbeiders dienden zich bij de plaatselijke steuncomités aan te
melden. De koepel, het Koninklijk Nationaal Steun Comité (KNSC), sprong waar nodig
bij. Op deze manier hoefden zij niet afhankelijk te worden van de armenzorg. Dit systeem
heeft tot 1945 bestaan, ondanks het feit dat het nog geen echte wettelijke regeling was.
Arbeidsbeurs
Meteen vanaf het begin van de oorlog namen gemeenten op eigen initiatief uiteenlopende maatregelen om de werkloosheid te bestrijden. In de meeste plaatsen, waar nog geen
gemeentelijk arbeidsbeurs bestond, werden zij in deze jaren opgericht. Gemeenten gingen
er toe over om publieke werken versneld uit te voeren en waren meer genegen om bedrijven
die in moeilijkheden verkeerden, krediet te verstrekken.
Al vroeg in augustus 1914 besloot de Bredase gemeenteraad, in overleg met de omringende gemeenten, tot de oprichting van een Tijdelijke Arbeidsbeurs.56 De Beurs werd
gevestigd in de Sint Annastraat in het pand met nummer 9. Het ingestelde comité hield
iedere werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur zitting. Doel was om de werkgevers uit Breda
en omstreken te voorzien van de nodige werkkrachten zodat zij hun bedrijf geheel of
gedeeltelijk konden voortzetten. Door de mobilisatie waren zij een deel van hun arbeidskrachten kwijt geraakt. Daarnaast kon de beurs de arbeidende bevolking, die als eerste
het meest onder de gevolgen van de oorlogstoestand had te lijden, behulpzaam zijn bij
het zoeken naar werk om zo de dreigende crisis te beperken en algemene werkeloosheid
te voorkomen. Middels een vragenlijst werd informatie ingewonnen over het bedrijf en
de wens om van de diensten van het arbeidsbureau gebruik te maken.
Het tijdelijk arbeidsbureau, dat nog gedurende de Eerste Wereldoorlog een permanent
karakter kreeg en zich later zou ontwikkelen tot het districtsarbeidsbureau Breda e.o.,
bracht wekelijks overzichten uit van werklozen ingedeeld naar beroep. Het overzicht
van 14 augustus (vermoedelijk 1914) laat zien dat van de 195 werkzoekenden er die week
slechts 15 geplaatst konden worden.
Maar er was ook nog een andere arbeidsstroom. België, bezet en deels verwoest, ging
gebukt onder Duitse restricties, verboden en inbeslagnames. Er was niets te verdienen,
alles was te duur of eenvoudigweg niet te verkrijgen. Voor met name de armste Belgische
vluchtelingen alle redenen om niet snel terug keren naar hun vaderland. Onder hen groeide de behoefte aan werk om hun verblijf in Breda te bekostigen. Ook aan geïnterneerde
Belgische soldaten met een technische achtergrond werden mogelijkheden geboden om
bij metaalbedrijven aan het werk te gaan, mits zij geen autochtone werknemers verdrongen. Wie daarvan gebruik gemaakt hebben in Breda weten we dankzij een bewaard gebleven verordening van 7 april 1915, die bepaalde dat alle in Breda verblijvende geïnterneerde
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Belgische soldaten naar het interneringskamp in Tilburg gebracht moesten worden. Op de
in Breda opgemaakte lijst stonden: L. Pardant die bij Machinefabriek Breda werkte, evenals
G. Lagneu, D. Rechem en Fr. Gibon; een C. Goossens bij de firma A. M. Van Glabbeek in
Teteringen; en tenslotte L.A. Weslau werkzaam bij F.J. Stulemeyer en Co.57 Soms werden
werkgevers ervan beschuldigd dat zij met de tewerkstelling van geïnterneerde Belgische
soldaten aan goedkope arbeidskrachten probeerden te komen.

|

Tweede vluchtelingenstroom 1918
Op 21 maart 1918 ontketende Duitsland zijn laatste grote offensief van de Eerste Wereldoorlog, aanvankelijk met succes. De Duitsers wisten op te rukken tot de Marne. Een
beslissende doorbraak van het westelijk front wisten zij echter niet te forceren. Het tegenoffensief van de geallieerden, de tweede slag om de Marne, verliep met succes. De Duitse
posities waren onhoudbaar, de troepen trokken zich terug naar het noorden. Dit zogeheten
Honderddagenoffensief vond plaats tussen 8 augustus 1918 en 11 november 1918. Begin
september waren de Duitse troepen teruggedrongen tot aan de Hindenburglinie, waar
vandaan zij hun lenteoffensief waren gestart. Tegen 5 oktober brak het Britse leger volledig
door de Hindenburg-verdediging. De Duitse terugtocht nam nog de hele maand oktober in
beslag. De wapenstilstand ging in om 11.00 uur op 11 november 1918.58
Met name in de chaotische laatste oorlogsmaanden van 1918, oktober en november,
zochten vluchtelingen opnieuw hun heil in Nederland. Vooral Duitse deserteurs en Franse
en Belgische burgers, die voor de snel oprukkende geallieerde legers uit vluchtten.
Met de nieuwe vreemdelingenwet, in juni 1918 aangenomen, hoopte de regering beter
grip te krijgen op de instroom van vluchtelingen. De vreemdelingen waren nu verplicht
zich binnen 24 uur na aankomst bij de plaatselijke politie te melden op straffe van uitzetting. De registratie gaf de politie ook de mogelijkheid om vluchtelingen een vast verblijf
toe te wijzen, waardoor zij onder een nauwkeuriger toezicht kwamen te staan. De politie
had nu meer en betere dwangmiddelen om ‘lastige’ vluchtelingen over te plaatsen naar
een vluchtoord, een kamp of een quarantainestation.59
Met het mislukken van het reeds aangehaalde Duitse lenteoffensief begonnen de soldaten in steeds groter groepen te deserteren, voor de geallieerden troepen uit in de richting
van Nederland. Met hen trokken ook veel Franse burgers uit de dorpen en steden in het
Noorden van Frankrijk mee. Door de naderende gevechten ontstond opnieuw onrust
onder de Belgische bevolking. De Nederlandse overheid bereidde zich voor op de komst
van circa 250.000 vluchtelingen. Anders dan in 1914 werden de vluchtelingen nu al bij de
grens geregistreerd. ‘Slechte’ elementen werden er direct uitgepikt en overgebracht naar
kampen. Langs de grens van Brabant en Limburg werden door het Rode Kruis op meer dan
14 plaatsen noodhospitalen ingericht.
Voor de tweede maal werden Breda en de aangrenzende gemeenten overspoeld.
Vluchtelingen die per stoomtram aankwamen op het station Haagpoort kregen in eerste
instantie onderdak in de Sint Franciscus kweekschool aan het Dr. Jan IngenHouszplein,
om daarna verdeeld te worden over de kloosters, openbare gebouwen en andere tijdelijke
locaties.60 Meer ervaren en tijdig voorbereid wist men de opvang met grote inzet van de
inwoners van Breda uit te voeren. Het zou nog zeker twee tot drie jaar duren voor alle
militairen en burgers uiteindelijk weer gerepatrieerd waren.
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Conclusie
Direct na de inval van het Duitse leger in België op 4 augustus 1914 kwamen de eerste groepen vluchtelingen de grens over en bereikten Breda en omgeving. Dit was een voorbode
van de enorme toestroom van evacués als gevolg van de Duitse aanval op Antwerpen in het
najaar van hetzelfde jaar. Tussen 10 en 17 oktober stroomden er dagelijks tienduizenden
Antwerpse burgers en Belgische soldaten Nederland binnen. In Breda bevonden zich midden
oktober circa 20.000 vluchtelingen en in de omliggende dorpen nog eens zo’n 25.000. Vrijwel
elk gezin kreeg één of meerdere vluchtelingen te gast. Alle mogelijke, enigszins bruikbare
gebouwen werden gevorderd voor de huisvesting van de evacués.
In alle vier de gemeenten namen de burgemeesters het initiatief tot het oprichten van
Plaatselijke Vluchtelingen Comités. Zij zorgden voor de opvang van de onoverzichtelijke
stroom mensen en de eerste voedselvoorziening. Bredase organisaties en verenigingen
hielden inzamelingen en gaven liefdadigheidsconcerten en toneelvoorstellingen, waarvan
de opbrengsten afgedragen werden aan de vluchtelingencomités.
Na de val van Antwerpen keerden de eerste vluchtelingen terug naar huis. Soms vrijwillig, maar op den duur onder aandrang van de Nederlandse overheid en de gemeentebesturen. Het kostenplaatje ging zowel voor Nederland als België nadrukkelijk een
rol te spelen. De hulpverlening leidde tot steeds hoger oplopende kredietverleningen.
Voorschotten die later tussen de twee landen verrekend moesten gaan worden. Dagelijks
begonnen er speciale treinen te rijden voor vervoer terug naar België. De zogeheten terugkeerders kregen in veel gevallen een gratis treinkaartje.
Een deel van de vluchtelingen durfde niet terug te gaan. Daarvoor was een goede en
accurate persoonsregistratie van de vluchtelingen noodzakelijk. Dat bracht in de ambtelijke administratie van de vier onderscheiden ‘Bredase’ gemeenten heel wat werk met zich
mee. Voor de individuele vluchteling betekende het niet ingeschreven zijn, dat men op
geen enkele vorm van hulp aanspraak kon maken. Uiteindelijk zijn er zo’n 100.000 van
het in totaal anderhalf miljoen vluchtelingen in Nederland het eind van de oorlog blijven
afwachten. Voor Breda en omstreken schommelde het getal tussen de vier- en vijfduizend.
Met het voortduren van de oorlog begonnen levensmiddelenvoorraden in Nederland
op te raken en gingen de prijzen in een razend tempo stijgen, waar de gehele bevolking
onder leed. Met het invoeren van de Levensmiddelenwet werden er maximumprijzen
ingesteld op de meest gangbare voedingsmiddelen. Daarnaast kwamen er voor allerlei
levensmiddelen, zoals suiker, bonen, rijst, boter, zout, vlees en de meeste groenten aan
termijnen gebonden afstempelkaarten. Voor de uitvoering van deze distributiemaatregelen, maar ook voor de controle op de naleving, moest een gemeentelijk apparaat worden
ingesteld: het gemeentelijk distributiebedrijf. De controleurs van deze dienst gingen niet
alleen na of de verkoop wel eerlijk verliep, maar ook of het bestelde gewicht wel geleverd
was en of de kwaliteit van de waren wel in orde was. Het lokale ambtenarenapparaat
breidde zich in deze jaren in hoog tempo uit. Op het einde van de oorlog ontkwam ook
Breda niet aan het instellen van een gemeentelijke Centrale Keuken om de dreigende
ondervoeding van de eigen bevolking te voorkomen.
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Gebrek aan brandstof zoals steenkool leidde tot rantsoenering van gas, van elektrische
stroom en water. Dit had in het bedrijfsleven vermindering van productie en soms het
sluiten van bedrijven tot gevolg. Dit leidde tot toenemende werkloosheid. Geleidelijk aan
begon er maatschappelijke onrust te ontstaan over de armoede en verpaupering van met
name de arbeiders. In Breda besloot de gemeenteraad tot het oprichten van een Tijdelijke
Arbeidsbeurs en een tijdelijk Gemeentelijk Werkloozenfonds. Ook onder de Belgische vluchtelingen groeide de behoefte aan werk om hun verblijf in de stad te bekostigen. Schaarste,
rantsoenering, arbeidsoverschot en werkloosheid maakte dat tegen het eind van de oorlog
de verstandhouding met de vluchtelingen moeilijker werd. Aan het einde van de oorlog
kreeg Breda nog een nieuwe instroom van vluchtelingen te verwerken. Gelukkig waren de
overheidsdiensten nu beter voorbereid en konden ze de nieuwe evacués goed opvangen.
Uiteindelijk zou het nog tot twee à drie jaar na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog
duren voor alle burgers en militairen weer gerepatrieerd waren.
Dat er hulp geboden moest worden, was voor niemand een vraag. Opvallend was dat
in brede lagen van de bevolking de bereidheid groot was om zich in te zetten voor de
Belgische vluchtelingen. De organisatie van die hulp was een samenspel tussen overheden
en maatschappelijke organisaties. De schaal van het vluchtelingenprobleem in Breda
tijdens de Eerste Wereldoorlog was groot, maar dit gold ook voor de bereidheid om daar
waar nodig hulp te bieden.
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