
1.   Schilderij van Van Slobbe als gouverneur van de Nederlandse Antillen. Het origineel hangt in het paleis van de 
gouverneur op Curaçao. Vanwege een verbouwing van het paleis van de gouverneur in Willemstad was het niet 
mogelijk een foto te maken van het origineel. (Bron: Tang, De gouverneurs, p. 148)
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1  Het dagboek van Van Slobbe bestaat uit twee delen. Het eerste deel (I) bestrijkt de periode van 24 augustus 1939 tot en met 8 mei 1940 
en telt 208 geschreven bladzijden. Het tweede deel (II) bestrijkt de periode van 10 tot en met 30 mei 1940 en behandelt hoofdzakelijk de 
evacuatie of ‘vlucht’ van Breda.

�Een�militair�als�burgemeester�van�Breda.
B.W.Th.�van�Slobbe�1882-1956

door
Joop Bakker

| Inleiding 

In zijn dagboek vermeldt B.W.Th. van Slobbe, burgemeester van Breda van 1936 tot 1947, 
op 10 september 1939 dat hij in zijn krant De Maasbode van die dag de portretten en biogra-
fieën heeft aangetroffen van de bevelhebbers en onderbevelhebbers van de Nederlandse 
strijdkrachten. Met hen zou het Koninkrijk eventueel de op 1 september 1939 uitgebroken 
Tweede Wereldoorlog moeten ingaan. Het brengt hem er toe in zijn dagboek van elk van 
hen een korte karakteristiek te geven; hij heeft ze tenslotte, zoals hij opmerkt, van zeer nabij 
leren kennen.1 Daarna volgt de ontboezeming:

“Bij opteekening van bovenstaande rijpt bij mij eenig dépit inzake verloop loopbaan. Zou nu 
vermoedelijk generaal zijn, misschien kolonel op punt gemaakt te worden en voel van huis uit 
daarvoor eigenlijk het meest. Reeds aangegeven jammer dat indertijd Goseling zoo ontzettend ijdel 
was om tegen Colijn in ministerschap door te drijven, anders ik in ’37 minister van Defensie, bij 
het volgende kabinet gebleven en zou nu ongetwijfeld als hebbende een van de belangrijkste depar-
tementen, door De Geer ook zijn genomen. Thans heeft hij Dijxhoorn, zooals bij Buitenlandsche 
Zaken Kleffens (sic), zijn de mannen die met de gang van zaken het beste op de hoogte waren.
Indertijd wilde men in ministerie Colijn van 1937, toen hij Welten reeds voor Koloniën had aange-
nomen, naast Romme en Steenberghe nog iemand hebben van de R.K.S.P. richting om Romme en 
Steenberghe te steunen in hun politiek in het ministerie.
Colijn had mij toen willen hebben, zooals hij mij zelf had verteld. De ijdelheid van Goseling zal 
hieraan niet vreemd zijn geweest. Tenslotte heeft hij het er slecht afgebracht.
Ik had altijd gehoopt als de politieke moeilijkheden in Europa en de wereld tot een uitbarsting 
zouden komen, aan het hoofd van Defensie te staan.”

Dit citaat uit zijn dagboek laat er geen twijfel over bestaan, dat de burgemeester van Breda er 
spijt van had, dat zijn militaire loopbaan niet geleid had tot een ministerschap van Defensie. 
Hij achtte zichzelf kennelijk de man die bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als 
minister van Oorlog ‘aan het hoofd van Defensie’ had kunnen en moeten staan.
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Was er enige reden voor Van Slobbe om die pretentie te mogen hebben? Was hij de man, die 
allereerst militair was maar toch ook in staat politiek-bestuurlijke functies uit te oefenen? In 
dit artikel wordt zowel zijn militaire als bestuurlijke loopbaan beschreven, beginnend in 1899 
als soldaat-vrijwilliger en eindigend met zijn aftreden als burgemeester van Breda in 1947.

| Jeugd en schoolopleiding

Op 31 oktober 1882 werd B. W. Th. (Bart) van Slobbe in Schiedam geboren als zoon van 
Willem van Slobbe en Petronella Catharina de Bruijn. Zijn vader Willem was op dat moment 
een van de vele jeneverbranders in Schiedam met waarschijnlijk een eigen kleine jene-
verbranderij of –stokerij.2 Welke opleiding hij direct na de Lagere School heeft gevolgd is 
niet zeker. Mogelijk eerst een U.L.O. - opleiding. Aannemelijk is echter ook, dat hij direct 
een opleiding als kwekeling voor het lager onderwijs is gaan volgen in Breda. De bekende 
Bredanaar Jean Bergé beweerde met grote stelligheid, dat Van Slobbe enige tijd als kweke-
ling-hulponderwijzer verbonden is geweest aan de Sint Antoniusschool in Breda.3 Hij zal 
als onderwijzer in opleiding toen onderdak gehad hebben bij zijn achttien jaar oudere broer 
in Breda, W.G. van Slobbe, boekhouder-procuratiehouder bij de Bank van Mierlo. Op diens 
adres woonde hij later officieel ook van 1906 tot in 1918 toen hij als officier bij het VIe 
regiment Infanterie te Breda was aangesteld.4

| Militaire opleiding

In december 1899 tekende Van Slobbe op zeventienjarige leeftijd voor een periode van zes 
jaar als soldaat-vrijwilliger. Het is goed mogelijk, dat hem een militaire loopbaan aantrek-
kelijker leek dan die van hulponderwijzer en dat hij beïnvloed werd door de grote militaire 
aanwezigheid in Breda. Bovendien was het een jaar daarvoor, in 1898, wegens het grote 
gebrek aan officieren in het Nederlandse leger, mogelijk geworden, dat jongens in de leeftijd 
van 17 tot 24 jaar met een bepaalde scholing voor zes jaar dienst namen om opgeleid te 
worden tot officier. Ze konden hun school of opleiding blijven volgen en kregen daarnaast 
militaire, theoretische en praktische lessen in een garnizoen naar keuze. Ze hoefden ook 
niet in een kazerne te wonen.5 Van Slobbe maakte van die kans gebruik en kon bij zijn 
broer blijven wonen en de militaire opleiding volgen in garnizoensstad Breda. Van 1900 
tot 1905 klom hij van soldaat op tot sergeant, voltooide zijn onderofficiersopleiding en 
kon hij beginnen aan de opleiding tot officier.6 In hoeverre hij ondertussen gevorderd was 
met zijn onderwijzersopleiding of die had afgemaakt is niet bekend, ook niet bij de familie 
Van Slobbe. De meest geëigende weg naar de rang van officier was een opleiding aan de 
KMA. Die was echter voorbehouden aan mensen met een diploma Gymnasium of H.B.S. Er 
bestond echter ook nog een andere weg naar het officierschap.

In 1869 waren op drie plaatsen Hoofdcursussen opgericht ter opleiding van officieren 
voor de infanterie en de administratie: in Kampen aan het Instructiebataljon dat in 1850 was 
ontstaan, in Maastricht aan het 2e Regiment Infanterie en in Den Bosch aan het 5e Regiment 
Infanterie. Toegelaten werden ‘uitmuntende onderofficieren’ die officier wilden worden. Op 1 
juli 1890 werden de drie opleidingen geconcentreerd in Kampen en werden zo bekend als de 
‘Hoofdcursus Kampen’.7 De opleiding duurde twee jaar en zal zwaar en intensief zijn geweest 
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2  Gemeentearchief Schiedam. Website. In de Schiedamse Jaarboekjes van 1875 tot en met 1882 wordt een W. van Slobbe vermeld als een 
van de talrijke branders in Schiedam. 04-10-2004: Kleinzoon van burgemeester Van Slobbe aan schrijver: ‘Grootvader waarschijnlijk eige-
naar van een ‘kleine geneverstokerij’. 

3  Mededeling in vraaggesprek van 04-08-2010.
4  SAB, Adresboeken 1907-1917.
5  Blom en en Stelling, Niet voor God, 52.
6  6-12-1899: soldaat, 7-4-1900: korporaal, 16-3-1901: sergeant-titulair, 26-6-1903: sergeant. 
7  Ringoir, Officiersscholen, 109.
8  Wet van 21 juli 1890 tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, art. 33.
9  Zie  verder onder hoofdstuk ‘burgemeester of een post op Defensie?’,
10  Medeling van een zoon van Van Slobbe. Johanna was een zus van de schrijver Arthur van Schendel.

gezien het groot aantal vakken: Nederlands, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde, staat-
kundige aardrijkskunde en militaire aardrijkskunde van Nederland, geschiedenis, tactiek, 
oorlogsgebruiken, militair strafrecht, wapenleer, pionier- en versterkingskunst, rechtlijnig 
en topografisch tekenen, warenkennis, dienst- en exercitiereglementen, militaire wetten, 
exercities en andere praktische oefeningen en, tot slot, gymnastiek, schermen en zwemmen.8

Onderofficier B. W. Th. van Slobbe begon als ‘uitmuntend onderofficier’ in 1905 aan het 
eerste studiejaar van de Hoofdcursus voor officier in Kampen. Opmerkelijk is, dat zijn weg 
naar het officierschap langs dezelfde manier is verlopen als die van de bekende politicus 
Hendrik Colijn, die ook eerst hulponderwijzer was en daarna, in de jaren 1890-1892, de 
Hoofdcursus Kampen heeft gevolgd. Colijn en Van Slobbe hebben elkaar op een later tijdstip 
beter leren kennen in de periode dat Colijn de leider was van een aantal Kabinetten van zijn 
hand, Colijn III, IV, en V, en Van Slobbe als zijn mogelijke minister van Oorlog zag.9 Na het 
tweede studiejaar werd Van Slobbe in september 1906 als 2e luitenant bij het 6e Regiment 
Infanterie ingedeeld, in Breda bekend en berucht als “Het Zesde” met zijn muziekkorps, 
‘Stafmuziek’. In 1910 werd hij bevorderd tot 1e luitenant bij hetzelfde regiment. Op 7 mei 
1912 trouwde hij met Johanna van Schendel uit Zevenbergen. 10

2.  Beëdiging van Van Slobbe in de rang van kapitein in 1919 (Bron: fotocollectie Legermuseum)
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| Oprichting van de vereniging ’ Ons Leger’

Al spoedig bleek, dat luitenant Van Slobbe zich grote zorgen maakte over de erbarmelijke 
toestand van het Nederlandse leger in die dagen en de geringe sympathie van de bevol-
king voor de strijdkrachten. Samen met collega-officieren overlegde hij in de jaren 1909 en 
1910 meerdere malen over de vraag hoe aan het verval van het leger een eind kon worden 
gemaakt en hoe de Nederlanders meer begrip zouden kunnen krijgen voor een goede 
defensie. Op verschillende manieren probeerde hij aandacht te krijgen voor zijn probleem. 
In 1910 publiceerde hij samen met collega-officier T.C. van Erp, anoniem, een gefingeerd 
verhaal over een oorlog die in februari 1918 uitbrak tussen Frankrijk en Engeland aan de 
ene kant en Duitsland aan de andere kant naar aanleiding van de Eerste Marokkocrisis van 
1905-1906, toen keizer Wilhelm II onder druk van Rijkskanselier von Bülow een bezoek 
bracht aan de sultan van Marokko ter behartiging van de Duitse handelsbelangen in dat land 
en een conflict met Frankrijk dreigde. Van Slobbe en Van Erp gebruikten de gebeurtenissen 
in Marokko als aanleiding tot een oorlog, die in zekere zin gezien kan worden als een voor-
spelling van ‘De Grote Oorlog’, of Eerste Wereldoorlog van 1914-1918. De titel van hun boek 
van 266 pagina’s luidde: ‘Neerlands doodstrijd in 1918 door Twee Piotten’.11 De namen van de 
schrijvers werden weggelaten, omdat het niet aan te bevelen was voor hun loopbaan onder 
eigen naam kritiek te leveren op het Nederlandse defensiebeleid.

De verzonnen oorlog tussen Frankrijk-
Engeland en Duitsland, door Van Slobbe en 
Van Erp beschreven, speelde zich af in de 
maanden februari tot en met oktober van 
1918. Bij het uitbreken van die oorlog mobi-
liseerde Nederland zijn troepen en hoopte 
zo zijn neutraliteit te kunnen handhaven en 
buiten de oorlog te blijven. Engeland eiste 
echter van Nederland, dat het zijn strijd-
krachten terug bracht naar vredessterkte en 
Engeland zou steunen bij zijn strijd tegen 
de Duitsers. Nederland weigerde echter en 
daarop vielen Engelse en Franse troepen het 
land binnen. Zo werd Nederland ondanks 
zijn neutraliteitspolitiek toch betrokken in 
een ‘Grote Oorlog’ en ongewilde bondgenoot 
van Duitsland. Gezien de afloop en gevol-
gen was de oorlog, aldus de twee officieren, 
uitgelopen op een ‘doodstrijd’ en vermin-
king van Nederland. Wanneer door regering 
en parlement gezorgd zou zijn voor goed 
bewapende, geleide en geoefende strijd-
krachten zou de afloop anders geweest zijn. 
‘Linkse’ politiek van Sociaal-Democraten 
en Vrijzinnig-Democraten had dat echter 
onmogelijk gemaakt.

3   Omslag van de publicatie Neerlands Doodsstrijd 
waarin Van Slobbe waarschuwde voor de gevolgen 
van een (dan nog fictieve) Wereldoorlog.
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11  Neerlands doodstrijd in 1918 door Twee Piotten, Utrecht, 1910. (Met ‘piot’ wordt in dit verband een ‘eenvoudige infanterist’ bedoeld.) In het 
maandblad Ons Leger, 26e jrg. nr. 8, augustus 1940, Officieel Maandblad van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, p. 360-
361, stond een anoniem artikeltje over het boek van Van Slobbe en Van Erp. Het werd zo goed als letterlijk overgenomen door het Dagblad 
van Noordbrabant en Zeeland van 29 augustus 1940. 

12  Siccama, Ons Leger, A. Wagemaker, Een groot en sterk Nederlands leger?, 34-52.
13  21-01-1911, Tilburgsche Courant.
14  25-01-1911, Nieuws van de dag. 26-01-1911, De Telegraaf.
15  20-02-1911, Algemeen Handelsblad, verslag van de vergadering op zaterdag 20-02-1911.
16  24-02-1911, De Telegraaf, verslag van de vergadering op 23-02-1911. 
17  06-04-1911, Algemeen Handelsblad, verslag van de bijeenkomst op 4 april 1911.

De invloed van het als waarschuwing bedoelde boek op legerleiding en publieke opinie zal 
zeer beperkt zo niet nihil zijn geweest. Na het advies van enkele hoge militaire autoriteiten 
om vooral ook burgers te betrekken bij een organisatie of vereniging kwam het duo Van 
Erp-Van Slobbe met een plan, dat van meer realiteitszin getuigde.12 In januari 1911 was het 
zover. In de kranten werd door een comité, met als leden kapitein T.C. van Erp en voorlopig 
secretaris luitenant B. W. Th. Van Slobbe, meegedeeld, dat in Breda op dinsdagavond 24 
januari zou worden overgegaan tot de oprichting van een vereniging met de naam ‘Ons 
Leger’. De gepensioneerde majoor van het Koninklijk Nederlands  Indisch Leger (KNIL) Jhr. 
E. von Bose zou bedoeling en werkzaamheden van de op te richten vereniging uiteenzet-
ten. Iedereen was welkom.13 De leiding van de vergadering was in handen van een andere 
gepensioneerde officier, generaal-majoor K.F.A. van de Wall, woonachtig in Teteringen. De 
vergadering werd druk bezocht en staande de vergadering gaven zich reeds 87 personen 
als lid op.14 In de vergadering van een maand later bleek het aantal leden gegroeid tot 167, 
waaronder 80 burgers. De ontworpen statuten en het huishoudelijk reglement werden goed-
gekeurd. Het voorlopige bestuur werd met grote meerderheid definitief gekozen en mocht 
voor maximaal een kwart uit (oud-)officieren bestaan overeenkomstig het hiervoor genoem-
de uitgangspunt, dat vooral burgers bij de organisatie betrokken moesten worden. De leden 
waren, uit Breda: generaal-majoor b.d. K.F.A. van de Wall, 1e luitenant B.W.Th. van Slobbe, 
Mr. P.M.J.E. Bloemaerts, president van de arrondissementsrechtbank, Dr. A.G. Couwenbergh, 
R.K. geestelijke, Ds. T.J.F. Loeff, Nederlands Hervormd predikant, Mr. J.E. Hoekstra, advocaat 
en procureur, F.M. de Bie en A.J. Verschraage, notaris. Twee leden kwamen uit Tilburg: F. 
Mutsaers, fabrikant en G.R.C.M. Raupp, burgemeester van Tilburg.15 In het krantenverslag 
werden de twee inwoners van Tilburg weliswaar vermeld als Bredase leden maar tijdens de 
vergadering werd ook besloten, dat in Tilburg op 23 februari eenzelfde propagandavergade-
ring zou worden gehouden om aldaar te komen tot een afdeling van ‘Ons Leger’. De inleiders 
op die Tilburgse vergadering waren dezelfde als in Breda, generaal-majoor b.d. Van de Wall 
en majoor b.d. Jhr. von Bose. Van Slobbe trad op als secretaris. Tilburg werd zo de tweede 
afdeling van de vereniging ‘Ons Leger’. Opvallend was, dat voor de vergadering te Tilburg 
expliciet ook vrouwen werden opgeroepen aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering werden 
ze zelfs apart aangesproken.16 Dat alles om te benadrukken dat de rol van alle burgers in de 
vereniging van grote betekenis was. De derde afdeling werd opgericht in Bergen op Zoom 
in april 1911. Als eerste spreker trad daar de Bergen op Zoomse leraar aan de H.B.S., G.A. 
Breedveld, op. Daarna kreeg kapitein T.C. van Erp het woord om bedoeling en werkzaamhe-
den van ‘Ons Leger’ uit te leggen. 61 Personen gaven zich daarna als lid op.17

In de loop van 1911 ontstonden in enkele andere steden buiten Noord-Brabant ook 
verenigingen met de naam ‘Ons Leger’ of traden verenigingen onder hun eigen naam toe 
als lid. Dit was niet bevorderlijk voor een goede gang van zaken en daarom besloot de 
Bredase vereniging ‘Ons Leger’ eind februari 1912 tot het bundelen van alle verenigingen 
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tot een nationale vereniging ‘Ons Leger’ met lokale afdelingen.18 Daarvoor werd een comi-
té geformeerd, dat een vergadering in Utrecht zou voorbereiden. Daar werd op 30 maart 
besloten alle bestaande verenigingen te bundelen, een voorlopig bestuur samen te stellen 
en ontwerpstatuten op te stellen. De plaats van vestiging werd Utrecht. Eerste voorzitter 
werd de reeds genoemde majoor b.d. K.A.F. van de Wall. Echt omvangrijk werd de nationa-
le vereniging echter nog niet. In december 1912 kende de vereniging afdelingen in Breda, 
Tilburg, Bergen op Zoom, Leeuwarden en Assen. In Amsterdam, Den Haag, Groningen en 
Kampen waren die nog in oprichting.19 De samenstelling van het hoofdbestuur weerspie-
gelde het beperkt aantal bestaande afdelingen.

 Wat was de bedoeling van 1e luitenant van Slobbe en zijn medeoprichters met de 
vereniging ‘Ons Leger’? In de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog was het beleid 
van de Nederlandse regering erop gericht in een eventueel Europees conflict de neutrali-
teit van het land krachtig te verdedigen. In tegenstelling tot andere kleine staten, zoals 
België, Luxemburg en Zwitserland, werd de afzijdigheid of neutraliteit van Nederland 
echter niet door de grote mogendheden gegarandeerd. De Nederlandse regering vroeg 
daar ook niet om. Hoe kon de regering in dat geval oorlogvoerende mogendheden ervan 
overtuigen het land niet op een of andere manier bij een oorlog te betrekken? Hoe kon het 
de veiligheid van het land garanderen? Nederland zou zijn neutraliteit op eigen krachten 
dienen te verdedigen. Over de wijze waarop dat moest gebeuren waren de standpunten 
zeer verdeeld.20

Naar de mening van de initiatiefnemers van ‘Ons Leger’ dreigde het gevaar, dat de 
toestand van het Nederlandse leger steeds bedroevender zou worden. In een brief in de 
dertiger jaren schreef van Slobbe dat de oorzaak daarvan enerzijds was, dat het leger teveel 
als een ‘politiek vraagstuk’ werd behandeld en dat anderzijds de ‘onwetendheid van het 
Nederlandsche Volk betreffende ’s lands defensie’ groot was.21 Hij doelde daarmee zowel 
op de onmacht van de politieke partijen om tot een overeenkomst te komen over de 
Nederlandse defensie als op de desinteresse en zelfs de antipathie van een groot deel van 
de bevolking voor de strijdkrachten, met name voor de landmacht. De vereniging ‘Ons 
Leger’ streefde ernaar het defensievraagstuk niet als een politiek probleem te zien maar als 
een nationaal probleem. Het was daarom zaak zoveel mogelijk burgers bij de vereniging 
te betrekken. In de statuten van de vereniging werden dat doel en de middelen daartoe 
nadrukkelijk opgenomen. In de artikelen 4 en 5 van de statuten luidde het dat het doel 
van de vereniging was ‘het opwekken van sympathie voor het leger bij het Nederlandsche 
volk’ en dat genoemd doel bereikt moest worden door ‘het verspreiden van kennis betref-
fende de landsverdediging en het leger en bijgevolg van de waarheid, dat de offers in tijd 
en geld voor het leger gevraagd, ten goede komen aan ’s lands welzijn’.22 Als middelen ter 
verspreiding zouden voordrachten worden gehouden ‘in en buiten de vereeniging’ en 
op verschillende manieren , via brochures en krantenartikelen, zou propaganda worden 
gemaakt. Ondanks de bewering van de vereniging, dat het defensievraagstuk geen ‘poli-
tiek vraagstuk’ mocht worden betekende de doelstelling wel degelijk, dat ‘Ons Leger’ een 
politieke meerderheid onder de bevolking tot stand wilde brengen, die voor meer geld ten 
behoeve van defensie moest zorgen.

Luitenant B.W. Th . van Slobbe was zelf zeer actief in het propageren van de bedoeling 
van zijn vereniging bij andere organisaties. Op zondag 2 april 1911 hield hij een lezing 
voor leden van de R.K. Volksbond in Breda met de bedoeling sympathie op te wekken 
voor de jonge vereniging waarvan hij een van de initiatiefnemers was geweest. De Rooms 
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18  29-02-1912, Tilburgsche Courant.
19  17-12-1912, De Tijd.
20  Siccama, Ons Leger, A. Wagemaker, Een groot en sterk Nederlands leger?, 34-52.
21  Siccama, Ons leger, 26.
22  Citaat uit: Siccama, Ons leger.
23  Sprengers, De R.K. Volksbond.
24  04-04-1911, Algemeen Handelsblad en 06-04-1911, De Telegraaf, verslag van de bijeenkomst.
25  Wagemaker, Een groot en sterk leger?, 34-52.Siccama, Ons leger, p.27.

Katholieke Volksbond was in 1904 in het bisdom Breda opgericht in navolging van de R.K. 
Volksbond, die een aantal jaren eerder in het bisdom Haarlem was ontstaan. De meeste 
leden waren afkomstig uit kleine ambachtsbedrijven, slechts een klein aantal uit de grote 
industrieën.23 Doel was de emancipatie van de arbeiders. Leidraad van de rede van Van 
Slobbe waren twee vragen: a. Moet Nederland zich verdedigen? en b. Kan Nederland zich 
verdedigen? Voor hem waren de antwoorden duidelijk. Evenals in Neerlands Doodsstrijd 
was het risico van een bezetting van Nederland door één van de strijdende partijen zeer 
groot ondanks de neutraliteitspolitiek van de regering. Die dreiging van een mogelij-
ke schending van ons grondgebied maakte daarom een sterke defensie noodzakelijk. 
Dat zou de mogendheden tonen dat een inval in Nederland meer nadeel dan voordeel 
zou opleveren. Een deel van hun strijdmacht zou nodig zijn voor het bedwingen van 
Nederland en daardoor elders niet gebruikt kunnen worden. Het laatste deel van zijn 
toespraak besteedde Van Slobbe aan propaganda voor ‘Ons Leger’ en aan een aansporing 
er lid van te worden.24

| Legerdagen

Wegens de langdurige mobilisatie van het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de 
bestuursactiviteiten en –vergaderingen van ‘Ons Leger’ in die periode beperkt. Wel besteed-
de het bestuur veel aandacht aan het organiseren van activiteiten voor de gemobiliseerde 
militairen, die zich eindeloos verveelden en de noodzaak van die langdurige mobilisatie 
niet inzagen. De westelijke oorlog was immers in de loopgraven tot stilstand gekomen en 
de Nederlandse neutraliteit leek gerespecteerd te worden.25 Ook bij de bevolking was in het 
algemeen weinig begrip te vinden voor de langdurige mobilisatie, die niet alleen jongeman-
nen in de kracht van hun leven tot ‘nietsdoen’ verplichtte maar ook de kosten van levens-
onderhoud opdreven en veel goederen alleen op vertoon van bonnen beschikbaar maakte. 
De vereniging ‘Ons Leger’ besloot daarom tot het organiseren van ‘Legerdagen’ om het leger 
beter bekend te maken bij de bevolking en zo minder onbemind. Dat doel werd echter geens-
zins bereikt, omdat de dagen een veel te elitair karakter hadden door de aanwezigheid van 
vooral militaire en civiele autoriteiten. Zij waren bij het officiële gedeelte, dat bestond uit 
een vergadering van het bestuur van ‘Ons Leger’ en bij de ‘ontvangst ten stadhuize‘ daarna, 
met hoogdravende redevoeringen en toespraken. De avonden werden met een diner en een 
muziekuitvoering door een militaire kapel afgesloten. In 1916 en 1917 werden door heel 
het land negen legerdagen gehouden: in Breda, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Gouda, 
Tiel, ’s-Hertogenbosch, Hengelo en Leeuwarden. Het begon in Breda, waar het fundament 
onder ‘Ons Leger’ was gelegd door Van Slobbe en Van Erp. In de verslagen van de legerdagen 
kwamen hun namen echter niet voor. Zij waren wegens de mobilisatie druk bezig met hun 
eigen taken als officieren in actieve dienst.



76	 Een militair als burgemeester van Breda. B.W.Th. van Slobbe 1882-1956 begin jaren vijftig

De gang van zaken op de eerste legerdag in Breda op vrijdag 28 juli 1916 is illustratief voor 
het elitaire karakter en voor de geringe betrokkenheid en interesse van de gewone bevolking 
ondanks de meestal positieve verslagen in de geschreven pers. Alleen De Telegraaf open-
de zijn artikel met een zeer kritische noot. In Nederland, aldus het verslag, proberen twee 
verenigingen, ‘Onze Vloot’ en ‘Ons Leger’, leger en vloot populair te maken bij de bevolking. 
Dat is een hopeloos werk want de autoriteiten van leger en vloot doen door hun optreden 
eerder afbreuk aan die populariteit. In tegenstelling tot wat in Groot-Brittannië mogelijk is 
wordt in Nederland een journalist, die contact zoekt met leger en vloot, ‘naar huis gestuurd’ 
met de opmerking: er is ‘een oorlog aan de gang’, dus contact kan niet. De ‘speciale verslag-
gever’ die de legerdag in Breda bijwoonde, ging verder met een sneer aan het adres van 
‘Ons Leger’. Na een ‘zorgvuldig verborgen bestaan van ruim 7 jaar’ erkent de vereniging, 
dat ‘de breede massa’ het belang van het leger nog niet erkent maar geeft daarvoor in zijn 
toegestuurde brochure als verklaring, dat ‘de geest van het volk in verkeerde banen is geleid’ 
en dat daardoor het in de statuten van ‘Ons Leger’ beschreven doel nog niet is bereikt. 
Sarcastisch gaat de verslaggever van De Telegraaf verder: ’De Volksgeest heeft zich echter 
helaas nooit door statuten laten leiden’ maar wel door de vele kritiek op de legerleiding. De 
propaganda van vandaag zou daarom wel eens ‘een weinig effect sorterende vertooning’ 
kunnen zijn.26 Hierna pas ging het artikel verder met een relaas van de feitelijke gebeurte-
nissen van de eerste legerdag in Breda, zoals ook in andere kranten opgesomd: ontvangst en 
vergadering op de KMA met uitleg over de doelstellingen van ‘Ons Leger’, ontvangst op het 
stadhuis door burgemeester Mr. Baron van Hövell tot Westerflier met ‘erewijn’, een diner 
in De Kroon en daarna muziek in de binnentuin van schouwburg Concordia. Het enige 
onderdeel waarop de gewone bevolking aanwezig had kunnen zijn was de tentoonstelling 
van militaire voertuigen en de vaardigheidsdoefeningen op het grote terrein van de Chassé-
kazerne. Jammer genoeg viel de belangstelling op het terrein tegen, er buiten was die groter. 
Waarschijnlijk, volgens de ene bron, was dat de schuld van het kwartje, dat voor de toegang 
tot het terrein betaald moest worden. Volgens een andere bron lag het aan het ontbreken van 
een uitnodiging aan de bevolking in de kranten.27 In de landelijke pers werd aan de Bredase 
legerdag echter meer aandacht besteed dan aan de latere dagen vanwege het ongeval met 
een tweedekker van het leger. Bij de landing op het Chassé-terrein knikte, waarschijnlijk 
door een oneffenheid in het terrein,het toestel naar voren en werden de twee inzittenden, 
de vliegenier en de waarnemer, uit het toestel geslingerd. Gelukkig vielen de verwondingen 
mee.28 Ook op volgende legerdagen was de publieke belangstelling niet groot. Alleen bij 
optreden in publieke ruimtes, bijvoorbeeld een stadion, en defilés door de stad toonde de 
burgerij ruime belangstelling.

Het gunstige effect van de activiteiten van ‘Ons Leger’ en de Legerdagen op de publieke 
opinie was beperkt. Het moet 1e luitenant van Slobbe zeer zijn tegengevallen. De weerzin 
tegen het leger was alleen maar toegenomen vanwege de langdurige toestand van mobili-
satie, die achteraf niet eens nodig bleek te zijn geweest! Na de Eerste Wereldoorlog droeg 
dat sterk bij aan de antimilitaristische stemming, vooral bij de linkse partijen, socialisten 
en communisten, de periode van het ´gebroken geweertje’. Aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog was het aantal leden van de vereniging ‘Ons Leger’, na een aarzelend begin, 
echter gestegen tot bijna drieduizend met een groot aandeel van mensen uit de hogere 
lagen van de bevolking: officieren, adellijke lieden, regenten en patriciërs.29 De massa van 
de gewone bevolking was niet bereikt.
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Zoals hierboven reeds aangegeven was 1e luitenant Van Slobbe niet betrokken bij de orga-
nisatie van de legerdagen gedurende de Eerste Wereldoorlog. In die periode kreeg hij als 
officier verschillende taken toegewezen. In maart 1915 werd hij voor de uitvoering van 
speciale diensten geplaatst bij de staf van de VIe Infanterie Brigade. Een jaar later krijg hij 
een speciale taak bij de 3e School voor Verlofsofficieren in de Kloosterkazerne te Breda.30 
Verlofsofficieren waren met verlof gestuurde dienstplichtige officieren die van tijd tot tijd 
voor verdere oefeningen en lessen werden teruggeroepen naar de kazerne. Na het einde 
van ‘La Grande Guerre’, De Grote Oorlog, werd Van Slobbe overgeplaatst naar Den Haag 
en begon zijn loopbaan aan de Hogere Krijgsschool, gedetacheerd bij de Generale Staf van 
het Nederlandse leger. In Breda was hij niet meer nodig voor de opleiding en vorming van 
officieren. De voornaamste reden echter voor de promotie was ongetwijfeld zijn rol bij 
oprichting van de vereniging ‘Ons Leger’ en zijn herhaaldelijk pleiten voor een sterk leger.

| 1918-1936: Ontwapening of een sterke defensie?

Gedurende de periode van 1918 tot aan zijn benoeming in 1930 tot gouverneur van Curaçao 
klom Van Slobbe in rang van 1e luitenant naar die van kapitein in 1919 en vervolgens naar 
die van kolonel in 1929. Vanaf 1910 tot en met 1929 publiceerde hij 31 artikelen over mili-
taire onderwerpen in het blad De Militaire Spectator. Zes ervan dateren van voor de Eerste 
Wereldoorlog, de overige vijfentwintig zijn geschreven in de periode van 1918 tot en met 
1929. Het tijdschrift De Militaire Spectator was in 1832 de tweede poging van de Bredase 
uitgever P.R. Broese een militair blad uit te geven waarin de krijgswetenschappen en de 
letterkunde werden samengebracht. Broese verwachtte dat die combinatie van onderwer-
pen een groot, mannelijk publiek zou kunnen bereiken: militairen en burgers. De naam 
was geïnspireerd op de naam van het kortstondig (1711-1714) bestaand hebbend Engelse 
tijdschrift The Spectator, waarin dezelfde combinatie van onderwerpen was samengebracht. 
De eerste hoofdredacteur, luitenant J.C. van Rijneveld beoogde drie zaken: aankweken van 
een ‘martiale mentaliteit’, bevordering van de professionaliteit van het officierenkorps en 
begrip kweken bij het burgerpubliek voor het belang van een sterk leger. Tamelijk snel werd 
het blad echter slechts een militair vakblad.31

Na de Eerste Wereldoorlog moest in Nederland de ‘defensiekwestie’ worden geregeld: 
het moderniseren van het leger in een periode van noodzakelijke bezuinigingen en van 
toenemende oproepen tot ontwapening. Tussen de politieke partijen bestonden grote 
verschillen over de mate waarin tot modernisering moest worden overgegaan en over 
de financiën die daarvoor beschikbaar moesten worden gesteld. De christelijke partijen, 
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), CHU (Christelijk Historische Unie) en RKSP (Rooms-
katholieke Staatspartij), steunden in meer of mindere mate een modernisering van de 
strijdkrachten, zij het, dat die niet teveel mocht kosten. Bovendien waren ze alle drie 
overtuigd van de noodzaak de hoge defensie-uitgaven uit de mobilisatietijd aanzienlijk 
te verlagen. De linkse partijen, SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), en VDB 
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(Vrijzinnig Democratische Bond) pleitten voor nationale ontwapening. In 1921 nam de 
SDAP nationale ontwapening als een van de hoofdpunten in haar partijprogramma op. 
De VDB volgde in 1924.32. De besparing op de defensie-uitgaven zouden besteed moeten 
worden ter bestrijding van de grote werkeloosheid en armoede onder grote groepen 
van de bevolking. Symbool van de ontwapeningsgedachte en het pacifisme tijdens het 
Interbellum werd het ‘Gebroken Geweertje’.

Op verschillende manieren nam 1e luitenant en later kapitein B.W.Th. van Slobbe deel aan 
de discussies over de noodzaak van de modernisering van de strijdkrachten en de ontwape-
ningsgedachte. Als actief lid van de RKSP en de beroepsvereniging van officieren trad hij 
bij meerdere gelegenheden op als inleider en spreker op bijeenkomsten of vergaderingen. 
Op 7 juni 1922 hield hij een inleiding in de openbare vergadering van de Algemene R.K. 
Officierenvereniging te Nijmegen over het ontwapeningsvraagstuk. In de stellingen, die hij 
in zijn inleiding naar voren bracht, legde hij verband tussen bewapening, ontwapening en 
de internationale politiek. Ontwapening, of liever, een beperking van de bewapening, was 
zijns inziens dan pas mogelijk wanneer de bestaande internationale politieke verhoudingen 
gestabiliseerd zouden worden door het tot stand komen van een deugdelijke gemeenschap 
van volkeren.33 Met dat laatste doelde hij op de pas opgerichte Volkenbond, die instrument 
moest worden ter voorkoming van een nieuw desastreuze wereldoorlog. Als goed lid van 
de RKSP verwees hij daarbij ook naar de paragrafen, die in het programma van zijn partij 
stonden en gebaseerd waren op de vredesnota van paus Benedictus XV uit 1917. In het begin 
van 1924 gaf Van Slobbe een lezing voor de Rooms-Katholieke Kiesvereniging te Nijmegen 

4.   Gebroken geweertje. In de periode 1918-1936 waren er zowel voorstanders van het moderniseren van de strijdkrachten, 
zoals Van Slobbe, als voorstandersvan nationale ontwapening. Deze laatste groep hanteerde als symbool het gebroken 
geweertje (Bron: Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam, nr. 8732)
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over het ‘Militaire Vraagstuk’: moest Nederland weerbaar zijn, zowel vanuit politiek stand-
punt als vanuit een ethisch standpunt? Voor Van Slobbe was het antwoord positief.34 In 
november van hetzelfde jaar werd van Slobbe als lid van de Generale Staf in Den Haag en 
docent aan de Hogere krijgschool door de vereniging voor Staatkunde uitgenodigd een 
lezing te komen geven in de Leidse studentensociëteit Minerva. Het onderwerp was: ‘De 
Weerbaarheid van Nederland’ en bevatte dezelfde discussiepunten als bij zijn optreden 
in Nijmegen in het begin van het jaar.35 Van Slobbes optreden paste in de reeks openba-
re discussies die in 1924 frequent plaatsvonden en meestal de vereniging ‘Ons Leger’ als 
organisator hadden. Geruchtmakend was in september 1924 de grote debatavond in de 
grote zaal van de Dierentuin in Den Haag, georganiseerd door de Vrijzinnig Democratische 
Bond met medewerking van de vereniging ‘Ons Leger’. Tegenover elkaar stonden generaal 
C.J. Snijders, tijdens de eerste Wereldoorlog opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht 
en sinds 1 januari 1919 voorzitter van ‘Ons Leger, en prof. Dr. D. van Embden, lid van de 
Eerste Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond en groot voorstander van eenzijdi-
ge ontwapening. Tijdens de vergadering werd door de overheersende aanwezigheid van 
VDB-leden en –sympathisanten Snijders het spreken dermate onmogelijk gemaakt, dat hij 
zijn weerwoord liet opnemen in een brochure van ‘Ons Leger’, getiteld: ‘De Ontwapenings- 
en Weerloosheidspropaganda van prof. dr. D. van Embden’.36

Als reactie op het toenemend pacifisme en antimilitarisme ontstonden in 1925 talrij-
ke locale en regionale groepen onder een gemeenschappelijke benaming: ‘Comité tot 
Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening’, die gebundeld werden in een Centraal 
Comité. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 1 juli van dat jaar organiseerden zij 
gedurende de maand juni talrijke openbare vergaderingen, in meerdere steden, zoals in 
Utrecht, Delft, Dordrecht, Den Haag, Amersfoort, Breda en Harderwijk. Ook kapitein Van 
Slobbe trad enkele malen op als spreker namens het comité.37 Op 18 juni 1925, de dag 
van de slag bij Waterloo, was hij een van de twee sprekers op de openbare bijeenkomst 
georganiseerd door het Utrechtse ondercomité van het Centrale Comité. De bijeenkomst 
werd geopend door de voorzitter van het comité, J.H.Th.O. Kettlitz, lid van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht. De eerste spreker was C. van der Voort van Zijp, lid van de Tweede 
Kamer en burgemeester van Maartensdijk. Hij benadrukte dat het streven naar ontwape-
ning geenszins nieuw was maar dat het middel ter vermindering van bewapening beter en 
praktischer bereikt kon worden met behulp van de bestaande internationale organisaties 
en verenigingen. De ontwapeningspolitiek van de SDAP en de VDB achtte hij ‘noodlottig’, 
temeer daar zij ook onder de jeugd werd gepropageerd.

Na de ‘langdurige bijval’, die Van der Voort voor zijn woorden ontving betoogde kapitein 
van Slobbe, dat een krachtige defensie nodig was om een eventuele agressor af te schrikken. 
Nederland was in de voorbije oorlog gespaard, omdat ‘ze’ (bedoeld werden Duitsland en 
Engeland) dit in hun eigen belang noodzakelijk achtten’, vanuit de wetenschap, dat ‘wij 
gewapend gereed stonden om een schending van de neutraliteit af te wenden’. Jammer 
genoeg waren de bestaande strijdkrachten niet ‘up to date’ en waren versterking en 
modernisering nodig. De roep om ontwapening van de SDAP en de VDB beschouwde 
Van Slobbe,in navolging van anderen, louter als een verkiezingsleuze. Uitgaven voor 
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leger en vloot waren geen ‘onproductieve ‘uitgaven maar moesten dienen om de zelf-
standigheid te handhaven. Ook Van Slobbe’s rede kreeg herhaaldelijk applaus. De bijeen-
komst eindigde met een verwijzing naar de datum 18 juni, de dag, dat een ‘Oranjeprins’ 
de vijand Napoleon bij Waterloo verslagen had. Met het zingen van het Wilhelmus werd 
de bijeenkomst gesloten.38 Het verslag in het sociaaldemocratische dagblad uit Rotterdam 
‘Voorwaarts’, had een heel andere toonzetting: ‘Zeker Comité tot waarschuwing tegen 
eenzijdige ontwapening heeft Donderdag 18 Juni (men lette op de historische datum: Slag 
bij Waterloo) in het eveneens historische Utrecht een oppepperij gemanifesteerd waarbij 
de starren van verschillende hooge oomes danig hebben geflonkerd’. Van de sprekers 
op de bijeenkomst werd vooral commentaar geleverd op het optreden van ‘een zekeren 
meneer Van Slobbe, kapitein van den generalen staf te ’s Gravenhage, en dus iemand die 
stellig den maarschalksstaf in zijn ransel heeft’. Als voorstander van een sterke defensie 
had Van Slobbe flink uitgehaald naar de SDAP en VDB, die een eenzijdige ontwapening 
bepleitten. De tekst ging honend verder: ‘Zelfs de meest argelooze lezer voelt, dat hier 
onze weermacht de taak wordt toebedeeld van den kleinen hond, die de grootere tussen 
de beenen moet loopen, opdat een andere groote hem afdoende knauwen kan’. Vervolgens 
werd door het blad verwezen naar het lot van de kleine landen, België, Servië, Roemenië, 
Bulgarije en Griekenland, die na de voorbije oorlog ‘met de meeste dooden en de ergste 
verwoesting’ zaten. De opmerkingen van Van Slobbe in zijn toespraak over bombarde-
menten vanuit zee, die alleen ’s Gravenhage zouden kunnen treffen kreeg als reactie: ‘het 
is natuurlijk volkomen overbodig zich druk te maken over de anderhalve bewoner van 
dit boerendorp’.39

Naast zijn deelname aan discussiebijeenkomsten over de noodzaak van een sterk leger, 
tegen de stroom van ontwapening en pacifisme in, was kapitein van Slobbe ook actief in 
de Algemene Rooms-Katholieke Vereniging van Officieren. In 1923 werd hij bestuurslid. 
Vanaf 1924 was hij namens de afdeling beroepsofficieren van de vereniging afgevaardigde 
in het Georganiseerd Overleg met het Ministerie van Oorlog over de beroepsbelangen 
van officieren. Zo raakte hij ook betrokken bij discussies in de vergaderingen van de 
‘Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap: over de hoge kosten voor de bezoldi-
ging en de pensioenen van beroeps- en verlofsofficieren en over de noodzaak die kosten te 
verminderen om zo over meer geld te beschikken ten voordele van de modernisering van 
de strijdkrachten.40 Eén van die vergaderingen, op 11 februari 1927, was geheel gewijd aan 
het artikel van kapitein B. W. Th. van Slobbe over de wijze van bevordering en salariëring 
van officieren, dat in het orgaan van de vereniging was verschenen. Aan de hand van de 
acht stellingen uit zijn artikel kwam hij met een aantal praktische voorstellen en sugges-
ties voor een zijns inziens efficiënter en minder geld kostend korps. Evenals bij de andere 
vergaderingen van de vereniging kwam het daarna tot een stevige gedachtewisseling over 
de noodzaak het aantal beroepsofficieren en de daarbij behorende bevorderingen te beper-
ken en meer reserveofficieren in te zetten bij de opleiding van dienstplichtige soldaten.41 
Ook deze bijeenkomst werd door de ‘linkse’ pers met de nodige scepsis verslagen. Ook Van 
Slobbe moest het daarbij ontgelden, omdat hij in de vergadering gewaarschuwd had voor 
het gevaar, dat de SDAP misbruik zou maken van de discussie over de beperking van het 
beroepsleger.42

Uit bovenstaande voorbeelden van het optreden van Van Slobbe, zowel mondeling als 
schriftelijk, wordt duidelijk, dat hij zich zeer betrokken voelde bij een goede organisatie 
van de Nederlandse defensie, daar uitgesproken ideeën over had en niet schroomde in 
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woord en geschrift aan de talrijke debatten mee te doen. In 1923 werd hij daarom over-
geplaatst van de actieve dienst bij een legeronderdeel naar de Generale Staf in Den Haag 
en het jaar daarop aangesteld als docent aan de Hogere Krijgsschool. Hij bleef publiceren 
in het tijdschrift Militaire Spectator en nam een paar maal deel aan openbare discussies. In 
september 1928 werd hij door de commandant van het veldleger, luitenant-generaal Th. 
F.J. Muller Massis, aangesteld als begeleider en voorlichter van de pers bij de grootscheepse 
legermanoeuvres, die dat jaar in Limburg werden gehouden. Acht verslaggevers verza-
melden zich bij die gelegenheid in Maastricht in een kamer van het ‘Hotel l’ Empereur’ 
voor een uiteenzetting over de oefeningen. In de krantenverslagen kwam hem dat op de 
lofprijzing te staan: ‘Deze leeraar aan de Hoogere Krygsschool weet wat doceeren’ is.43

| Gouverneur van Curaçao

Begin december 1929 verschenen in de Nederlandse kranten berichten, dat binnen enkele 
dagen de benoeming tot Gouverneur van Curaçao was te verwachten van de majoor van 
de Generale Staf B.W.Th. van Slobbe, ‘thans leeraar aan de Hoogere Krijgsschool, waar hij 
de vakken strategie, krijgsgeschiedenis en militaire aardrijkskunde doceert’.44 Positieve 
meningen werden ook al gegeven over de benoeming. Van bevoegde zijde had De Gooi-
en Eemlander vernomen, dat ‘de keuze een zeer gelukkige mag worden genoemd. Majoor 
van Slobbe is een uiterst bekwaam officier, die sedert kort bij keuze werd bevorderd tot 
majoor’.45 Het sociaaldemocratische dagblad Het Volk, Dagblad voor de arbeiderspartij, opende 
het bericht met de kop: ‘De nieuwe gouverneur van Curaçao. Militaristische benoeming’. Het vond 
niet zozeer een militair, hoe bekwaam ook, nodig als nieuwe gouverneur maar wel iemand 
met bestuurservaring en kennis van koloniale toestanden. Tegen een eenzijdige beschou-
wing van de taak van de nieuwe gouverneur vanuit militair oogpunt waarschuwde de krant 
met nadruk.46 Opvallend is, dat dit zo goed als letterlijke citaten waren uit Het Vaderland en 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Kranten, die door de sociaaldemocraten als reactionair of 
regeringsgezind werden betiteld.47 Het sociaaldemocratische Voorwaarts begon het korte 
benoemingsbericht met de ironische kop: ‘Nu is Curaçao gered. Een majoor als gouverneur’, 
en liet daarmee blijken de benoeming van een militair ook niet de beste keus te vinden.48
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In de Tweede Kamer kwam de benoe-
ming van Van Slobbe uitgebreid aan 
de orde tijdens de begrotingsbehan-
deling van het Departement van 
Koloniën. De afgevaardigde van 
de regeringspartij, de Christelijk-
Historische Unie (CHU), Boetzelaer 
van Dubbeldam, liet zich zeer 
kritisch uit over het tot dan toe 
slechte beleid in Curaçao, zowel op 
het gebied van de verdediging als 
op sociaal en wetgevend terrein. 
Vooral vanwege het laatste vroeg hij 
zich af of een militair daarvoor wel 
de juiste kwaliteiten zou hebben. 
Afgevaardigde Feder van de Rooms-
Katholieke Staatspartij, (RKSP) uitte 
kritiek op het slechte sociaaleco-
nomische beleid maar achtte zijn 
partijgenoot Van Slobbe juist wel 
geschikt als gouverneur. Minister De 
Graaff gaf bij de beantwoording van 
de opmerkingen van de afgevaardig-
den toe, dat de nieuwe gouverneur 
een ‘wijd arbeidsveld’ zou krijgen: er 
zouden veel hervormingen moeten worden doorgevoerd maar Van Slobbe was een man 
van grote capaciteiten die juist daarom gekozen was.49

Uit het voorgaande blijkt, dat naar de mening van velen de nieuwe gouverneur van 
Curaçao niet zozeer over militaire capaciteiten als wel over bestuurscapaciteiten diende 
te beschikken. Dat Van Slobbe militaire capaciteiten bezat had zijn loopbaan tot dan toe 
bewezen maar op bestuurlijk terrein was hij goeddeels een onbeschreven blad of het 
moesten zijn bestuurlijke activiteiten op het gebied van de vereniging ‘Ons Leger’ en de 
vakbond van beroepsofficieren zijn geweest, die hem deden opvallen als mogelijke kandi-
daat voor Curaçao. Tijdens een interview in 1952 met het Bredase dagblad De Stem gaf hij 
een aannemelijke verklaring voor de wijze waarom de aandacht op hem werd gevestigd. 
Hij hoorde van de ‘lamentabele geschiedenis’ met de bandiet Urbina toen hij met een 
hersenschudding in bed lag door een val van zijn paard. Er werd toen door anderen op 
gereageerd met de opmerking: ‘daar moet een officier heen, om ons prestige weer te paard 
te helpen’. Zijn reactie was daarop: ‘Nou, daar zouden ze mij wel voor kunnen krijgen’.50

Wie was de ‘bandiet’ Urbina? In de nacht van 8 op 9 juni 1929 liep op de telex van de 
Nederlandse Persdienst het bericht binnen, dat volgens een bericht uit New York een 
bende uit Venezuela Willemstad op Curaçao had bezet. Pas na een paar dagen ontving de 
Nederlandse regering rechtstreeks uit Willemstad een verslag van wat was voorgevallen 
en dat, als gevolg daarvan, de staat van beleg was afgekondigd.51 De overval was gepleegd 
door Rafaël Urbina: een linkse revolutionair uit Venezuela, die van plan was een coup te 
plegen tegen de zittende president van zijn land Gomez. Daarvoor had hij wapens nodig. 

5.   Majoor B.W.Th. van Slobbe, 1930, vlak voor zijn benoeming 
tot gouverneur van Curaçao. (Bron: Legermuseum)
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49  12-12-1929, De Tijd, met uitgebreid verslag van het kamerdebat.
50  5-7-1952, De Stem, bijlage.
51  10-06-1929, De Gooi- en Eemlander.
52  Bakker, Gemeentebestuur, 10.
53  De Vries, Herinneringen, 854
54  27-12-1929, Het Centrum en Voorwaarts. De kranten berichtten ook, dat het salaris van de nieuwe gouverneur verhoogd was van de gebrui-

kelijke 34.000 tot 54.000 gulden per jaar. 

Die hoopte hij te kunnen bemachtigen met de hulp van de talrijke Venezolaanse arbei-
ders, die op Curaçao werkten op de raffinaderij van de Koninklijke Olie/Shell, en onder 
wie hij veel aanhangers had. Urbina wist bij verrassing de arsenalen van Fort Amsterdam 
en Punda te overvallen en slaagde erin de pas benoemde gouverneur Leonard Fruytier en 
de garnizoenscommandant Borren als gijzelaars op een gekaapt Amerikaans schip mee 
te nemen naar Venezuela. Daar liet hij de twee weer vrij. Zijn couppoging tegen Gomez 
mislukte echter.52

De reactie van kapitein-majoor Van Slobbe op de overval op Willemstad raakt 
ook in Den Haag bekend bij o.a. minister De Graaff van Koloniën. Hij zal Van Slobbe 
bij Wilhelmina aanbevolen hebben. In een gesprek met de directeur van de KNSM 
(Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij) Ernst Heldring sprak de koningin 
de hoop uit, dat ‘de nieuwe gouverneur verbetering in het bestuur zou aanbrengen en de 
positie tegenover Venezuela veiliger zou maken.’ 53

Op 31 januari 1930 vertrok de nieuwe gouverneur naar Curaçao. Daar was zijn benoeming 
goed ontvangen, vooral, volgens de krantenberichten, in katholieke en groot-industriële 
(=petroleum) kringen.54 Beide groepen moesten niet veel hebben van sociale onrust en 
hoopten, dat de nieuwe gouverneur met zijn militaire achtergrond en invloed de maatschap-
pelijke orde zou kunnen handhaven.

6.  Aankomst Van Slobbe en echtgenote in Willemstad in 1930 als de nieuwe gouverneur van Curaçao.  
(Bron: www.geheugenvannederland.nl)



84	 Een militair als burgemeester van Breda. B.W.Th. van Slobbe 1882-1956 begin jaren vijftig

 Op het moment dat Van Slobbe gouverneur werd, was de officiële benaming van het 
Nederlandse gebiedsdeel: ‘Curaçao en Onderhorigheden’. Met ‘onderhorigheden’ werden de 
andere twee Benedenwindse Eilanden Aruba en Bonaire bedoeld en de drie Bovenwindse 
eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. In de Nederlandse grondwet van 1922 was de 
term ‘kolonie’ vervangen door ‘gebiedsdeel’ maar pas in 1936 werd de naam van de locale 
volksvertegenwoordiging ‘Koloniale Raad’ veranderd in ‘Staten van Curaçao’. Het was een 
parlement van vijftien leden van wie tien leden gekozen werden volgens een beperkt kies-
recht en vijf leden werden aangewezen door de gouverneur.55

Ter beveiliging van ‘Curaçao en Onderhorigheden’ tegen een mogelijke nieuwe inval en 
sociale onrust diende gouverneur Van Slobbe eind februari 1931 bij de Koloniale Raad een 
ontwerpverordening in ter reorganisatie van de politie.56 Als voorbereiding hierop waren 
vanuit Nederland reeds talrijke militairen, aangelokt door een meerjarig contract met 
gunstige voorwaarden, naar het eiland vertrokken. Zij zouden in het korps politietroepen 
worden opgenomen. Een paar maanden later bleek echter, dat een groot deel daarvan door 
de gouverneur weer werd teruggestuurd naar Nederland met behoud van twee maanden 
gage. Ook Curaçao diende namelijk drastisch te bezuinigingen op zijn uitgaven als gevolg 
van de grote economische crisis, die niet alleen het moederland trof maar ook zijn gevol-
gen had voor het gebiedsdeel Curaçao.57 Over die bezuinigingen had de gouverneur stevige 
discussies met de Koloniale Raad. De leiding over de politie van Curaçao bleef echter in 
militaire hand ondanks de bezwaren van de Koloniale Raad, ingediend in de vorm van 
een amendement op de begroting voor 1932. Van Slobbe verklaarde het amendement niet 
te kunnen aanvaarden en de beslissing aan de Kroon over te laten, anders gezegd in Den 
Haag te laten beslissen.58 Er zijn geen aanwijzingen, dat daar anders werd beslist. Voor de 
‘linkse’ pers zal dit weer een bevestiging zijn geweest van wat ze al eerder geschreven had: 
dat namelijk bleek, dat het ‘Curaçaosche bewind totaal gemilitariseerd’ was.59 Aanleiding 
voor deze conclusie van de krant was de uitzetting onder politiegeleide uit Curaçao van 
een uit Suriname afkomstige onruststoker, lid van de SDAP.

Na de onrust veroorzaakt door het optreden van de revolutionair Urbina in 1930 en 
de strubbelingen tussen de nieuwe gouverneur Van Slobbe en de Koloniale Raad over de 
begrotingen met hun bijbehorende bezuinigingen in 1931, viel voor de Nederlandse kran-
ten weinig belangrijk nieuws meer te melden over het overzeese gebiedsdeel. Pas in 1933 
besteedde de pers weer aandacht aan de gang van zaken op ‘Curaçao en Onderhorigheden’. 
In de tweede helft van dat jaar was Van Slobbe enkele maanden met verlof in Nederland 
om de regering verslag uit te brengen over de situatie op de eilanden en vakantie te 
houden. Aan de regering bracht hij verslag uit over de komende nieuwe staatsregeling 
voor Curaçao, de bezuinigingen op defensie, de organisatie van de politie, de aflossing 
van gemaakte schulden, de bevordering van de kleine industrie, noodzakelijk wegens de 
drastisch geslonken werkgelegenheid bij de oliemaatschappijen, en de komende viering 
in 1934 van de 300-jarige band tussen Nederland en Curaçao. Hij greep ook de kans om 
met de uitgenodigde pers uitvoerig over ‘den tegenwoordigen toestand in Curaçao’ te 
spreken. Uit de uniformiteit van de verslaggeving in de pers valt af te leiden, dat Van 
Slobbe de bijeenkomst zorgvuldig had geregisseerd maar ook hard werkte aan de verbe-
tering van vele sociaaleconomische wantoestanden op de eilanden.60 Van zijn verblijf in 
Nederland maakte Van Slobbe ook gebruik om in Breda een tweedaagse vergadering van 
de Algemene R.K. vereniging van Officieren bij te wonen.61
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55  Wikipedia.org
56  26-02-1931, De Tijd.
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Urbina in 1929 is in dat licht niet zo vreemd te noemen.
63  22-03-1935, Nieuwe Tilburgsche Courant. 23-02-1935, De Banier.
64  Bakker, gemeentebestuur, 11. 12-06-1935, Van Slobbe aan Colijn, NABiZa, 2.04.57
65  19-12-1935, Dagblad van het Noorden.
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Op 1 december 1933 vertrok gouverneur Van Slobbe met zijn gezin op het stoomschip de 
‘Simon Bolivar’ van de K.N.S.M. naar de Venezolaanse havenstad La Guaria. Daar bevond 
zich de nieuwe Nederlandse kanonneerboot H. Ms. Johan van Nassau, die in juni 1933 naar 
Curaçao was gestuurd ter bescherming van de Nederlandse Antillen. De echtgenote en 
kinderen van Van Slobbe voeren met de Bolivar verder naar Curaçao terwijl de gouverneur 
met zijn adjudant Fens op de Johan van Nassau verder voer naar de hoofdstad van Venezuela 
Caracas om president-dictator Juan Vicente Gomez te feliciteren met diens vijfentwintigja-
rig ambtsjubileum.62 Op 20 december was Van Slobbe terug op Curaçao.

In de loop van 1935 moest Van Slobbe beslissen over een eventuele tweede termijn 
van zes jaar als gouverneur. Het volmaken van twee termijnen was niet ongebruikelijk 
wanneer de betrokkene dat zelf wilde en ‘Den Haag’ dat ook wenselijk achtte. In maart 
1935 verschenen in de pers de eerste berichten, dat Van Slobbe wenste ‘te stoppen’. Een 
motivering stond er niet bij.63 De reden lag voor de gouverneur in het persoonlijke vlak. 
In een brief aan minister-president Colijn, die ook tijdelijk de portefeuille van Koloniën 
beheerde, gaf hij aan, ‘zij het met leedwezen’, dat hij vanwege de studiemogelijkheden van 
zijn kinderen naar Europa wilde terugkeren.64

Officieel zou de ambtstermijn van gouverneur B.W.Th.van Slobbe eindigen op 31 
december 1935 maar in december was nog niet bekend wie hem zou opvolgen. Minister 
Colijn had hem daarom verzocht nog wat langer aan te blijven en Van Slobbe had daarmee 
ingestemd. Ontwikkelingen in het naburige Venezuela maakten een tijdelijke verlenging 
van diens gouverneurschap ook zeer gewenst. Op 17 december stierf namelijk de 78-jari-
ge Venezolaanse president Juan Vicente Gomez tegen wie Urbina in 1929 een coup had 
willen plegen, onder andere met de Venezolaanse arbeiders, die op Curaçao in de olie-in-
dustrie werkten. Gomez was één van de vele dictators uit de Midden- en Zuid-Amerikaanse 
geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. In de Nederlandse pers van die dagen 
was zijn overlijden aanleiding tot lof door de rechts-conservatieve pers en verguizing door 
de linkse communistisch-sociaaldemocratische pers. Het Nieuwsblad van het Noorden karak-
teriseerde hem als een vooruitstrevend leider, die veel gedaan had voor de vooruitgang 
van zijn land.65 Het sociaal-democratische weekblad De Tribune constateerde, dat de gehele 
bevolking opgelucht was over de dood van de dictator, zich allereerst uitend in vreugdede-
monstraties maar al spoedig overgaande in volkswoede, toen bekend werd, dat de dictator 
zich voor meer dan 20 miljoen pond sterling verrijkt had met grondbezit, koffieplantages 
en veeboerderijen.66 Kort na de begrafenis van Gomez brak inderdaad een volksopstand uit, 
die slechts met moeite door de voorlopige regering kon worden onderdrukt. De staat van 
beleg werd afgekondigd maar dat deed de onlusten niet ophouden. Voor de gehate familie 
en vrienden van Gomez werd de toestand zo gevaarlijk, dat tientallen leden, - er werd in 
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de pers zelfs een getal van 95 genoemd, - naar Curaçao vluchtten.67 In de Nederlandse pers 
verschenen berichten over de mogelijke consequenties voor de toestand op Curaçao. Dat 
gaf, aldus de kranten, aanleiding tot ernstig regeringsberaad over eventueel te nemen maat-
regelen. Minister van defensie a.i. Colijn voerde overleg met de marineautoriteiten. Indien 
de gouverneur van Curaçao het noodzakelijk zou vinden, kon een detachement mariniers 
naar het eiland gezonden worden ter versterking van de daar reeds aanwezige troepen.68 Al 
spoedig bleek echter, dat op Curaçao alles rustig bleef en dat ook de uitgeweken aanhang 
van Gomez geen moeilijkheden veroorzaakte. De interim-president van Venezuela leek de 
toestand in zijn land ook onder controle te hebben.69

Eind april 1936 verscheen in het dagblad Het Vaderland een artikeltje dat in verschillende andere 
kranten letterlijk werd overgenomen.

Er waren eens drie sergeantjes 
Er zijn drie excellenties.

April 1903

 -  ’n Fraaie voorjaarsmorgen. Zaterdag. Een troepje sergeants titulair, behoorende tot het 6de  
regiment infanterie van Nederlands weermacht en studenten voor het vermaarde Kampen,  
was op weg naar het Bredasche schietterrein achter het Ginnekensche Mastbosch. Er heerschte 
“een bende van meer dan present” bij het vrolijk marcheerende stel, dat de elementaire regels 
betreffende de marschdiscipline uit het velddienstvoorschrift eenvoudig aan de laarzen had gelapt. 
Plots weerklonk op de keien het geluid van een snel dravende krijgsrossinant en een nijdig  
blazende bataljonsadjudant verscheen ten Boulevard-tooneele.

-  ‘Wat is dit hier voor ’n bende! Wie is de oudste!?
-  Die is er niet bij, met buikpijn kwartier-ziek te bed!, was het prompte  antwoord.
-  Ik zal jullie wel mores leeren, hoe heet jij, ja jij, die me dat idiote antwoord geeft!? 
-  Ik heet Deckers!
-  Zoo; en jij daar, die lange slungel vooraan, wil jij wel je tabakspijp opbergen! Hoe is je naam?
-  Van Slobbe van 2 11, luitenant! 
-  En hé jij, die man achteraan met dat uitgestreken gezicht; wil jij ’res behoorlijk in de houding  

gaan staan! Je naam!!
-  Wouters van het 2de regiment, luitenant!
-  Hoef je er niet bij te vertellen, zie ik wel aan je kraagnummer!  Doormarcheeren in de houding tot 

aan het schijfschietterrein èn onder verantwoordelijk geleide van den sergent Deckers, begrepen! 
Afgemarcheerd! De kroniek vermeldt dat de historie bizonder goedaardig met een sisser afliep 
en op dienzelfden Zaterdagavond zaten “ze”, zich nog verkneuterend van de pret, als gewoonlijk 
wederom in het gezellige proeflokaaltje van vriend Kramers Brandhof, den likeurstoker, in een 
zijgangetje van de beroemde Brugstraat.

April 1936

 -  De dagbladen vermelden de namen van 2 leden van de “bende van 33 jaren geleden” 
en wel die van een B. W. T. van Slobbe, afgetreden als gouverneur van Curaçao en o. m. 
gedoodverfd als secretaris-generaal van het Dep. van Defensie; van een G. J. J. Wouters, 
burgemeester van Eibergen en bestemd om gouverneur Van Slobbe op te volgen; van Zijne 
Excellentie mr.dr. L. N. Deckers, minister van Landbouw, te voren minister van Defensie.
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Wie zou of moest de opvolger worden van gouverneur Van Slobbe als gouverneur van 
Curaçao en welke sollicitatieprocedure werd daarbij gevolgd? Een interview met de burge-
meester van Eibergen, die tot de opvolger van Van Slobbe was benoemd, begin april 1936 in 
het Algemeen Dagblad verschenen en letterlijk overgenomen door het Limburgsch Dagblad, 
geeft ons het nodige inzicht daarin.70 Een correspondent van het blad zocht de nieuwbe-
noemde gouverneur van Curaçao G.J.J. Wouters op in diens ambtswoning in Eibergen. Hij 
zag in de burgemeester ‘aan zijn kaarsrechte houding en aan zijn optreden onmiddellijk den 
oud-officier’ en vroeg hem waarom de keuze op hem gevallen was. Daar kon de burgemees-
ter niet zo goed op antwoorden maar na doorvragen door de correspondent vertelde hij, dat 
hij zelf beslist niet gedacht had te solliciteren maar dat hem een wenk gegeven was ‘te laten 
blijken het gouvernementschap te ambiëren’. Op de vraag waarom dan juist aan hem die 
‘stillen wenk’ was gegeven antwoordde de nieuwe gouverneur, dat de benoeming zeker niet 
het gevolg was van hetgeen hij als burgemeester gedaan had maar veeleer te danken was aan 
zijn militaire loopbaan. De benoeming van Wouters als gouverneur werd in de pers tegelijk 
vermeld met het bericht over het ontslag van Van Slobbe. Van wie de stille wenk om zich 
kandidaat voor het gouverneurschap te stellen afkomstig was, lijkt niet zo moeilijk vast te 
stellen.

Het artikeltje in het dagblad Het Vaderland gaf aan, dat de drie 20-jarigen militairen in dezelf-
de tijd sergeanttitulair waren in de Chassé-kazerne te Breda en het goed met elkaar konden 
vinden. Ze zouden daarna gezamenlijk de officiersopleiding gaan volgen aan de Hoofdcursus 
voor officier te Kampen.71 

De suggestie, die door het artikel gedaan werd is, dat Van Slobbe als vertrekkend 
gouverneur en Deckers als minister, respectievelijk van Defensie en van Landbouw in 
het 3e Kabinet Colijn ( juli 1935-juni 1937) met elkaar geregeld hebben dat hun oude 
collega Wouters als kandidaat voor de post in Curaçao naar voren geschoven werd en 
door Hendrik Colijn, die op dat ogenblik de minister van Defensie was, aan de koningin 
werd voorgedragen als opvolger van Van Slobbe. Ook Colijn had zijn officiersopleiding 
genoten aan de Hoofdcursus van Kampen. Evenmin als bij de benoeming van Van Slobbe 
als gouverneur is bij de benoeming van Wouters van een sollicitatieprocedure sprake 
geweest. Dit soort ‘onderonsjes’ was toentertijd niet ongebruikelijk. Dit zal verderop in 
dit artikel ook nog blijken uit de wijze waarop Colijn regelde dat Van Slobbe met voorbij-
gaan van de andere kandidaten in april 1936 tot burgemeester van Breda werd benoemd.  
 Het officiële ontslag van de zittende gouverneur B.W.Th. van Slobbe en de benoe-
ming van G.J.J. Wouters als diens opvolger stond in de eerste helft van april 1936 in een 
kort bericht in alle Nederlandse kranten:

Naar wij vernemen, is eervol ontslag verleend aan den heer B.W.T. van Slobbe als Gouverneur 
van Curaçao, onder dankbetuiging voor de in dat ambt bewezen gewichtige diensten en is 
benoemd tot Gouverneur van Curaçao de heer G.J.J. Wouters, thans Burgemeester van Eibergen.
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7.   Verkiezingsaffiche van de ARP met als lijstaanvoerder Colijn. Minister-president Colijn zorgde er in april 1936 hoogst-
persoonlijk voor dat Van Slobbe burgemeester van Breda kon worden. Colijn was lid van de ARP, de politieke partij die veel 
stemmen kreeg van gereformeerden, in tegenstelling tot Van Slobbe die lid was van katholieke RKSP. Hij had net als Van 
Slobbe de officiersopleiding in Kampen doorlopen. (Bron: www.geheugenvannederland.nl)
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Voor enkele kranten was dat reden om uitgebreid stil te staan bij de loopbaan en verdiensten 
van de scheidende gouverneur.72 De slotzin in de Nieuwe Tilburgsche Courant was, dat de 
‘jaren van zijn gouverneurschap het overtuigend bewijs hebben geleverd, dat de keuze een 
uitstekende is geweest’. Ook tijdens een bespreking in de Eerste Kamer van een nieuw rege-
ringsreglement voor Suriname en Curaçao werd de loftrompet gestoken over Van Slobbe. De 
liberale afgevaardigde Knottenbelt bracht hulde aan diens beleid. Minister-president Colijn, 
optredend als minister van Koloniën a.i., sloot zich daar nadrukkelijk bij aan. Van belang 
was wel het moment waarop de vertrekkende gouverneur voor zijn beleid werd geprezen.73 
Het voornaamste discussiepunt in het ter tafel liggende nieuwe reglement was namelijk 
de bepaling, dat de gouverneurs van Suriname en Curaçao of de Antillen niet langer eigen-
machtig beslissingen konden nemen maar moesten ‘regeeren volgens ‘s Konings aanwijzin-
gen’, anders gezegd: volgens de aanwijzingen van de minister van Koloniën! Van Slobbe had 
als gouverneur grotendeels zijn eigen gang kunnen gaan! Dat was ondermeer gebleken in 
het eerste jaar na zijn aantreden toen hij wijzigingsvoorstellen van de Koloniale Raad over 
politionele maatregelen naast zich neerlegde met de opmerking, dat hij achteraf wel van 
‘Den Haag’ zou horen of hij het goed gedaan had.

Burgemeester of een post op Defensie?

Zoals hierboven reeds vermeld wenste Van Slobbe om persoonlijke redenen geen tweede 
ambtstermijn en zou zijn ambtstermijn eindigen op 31 december 1935. Omdat zijn opvolger 
nog niet was aangewezen en het onzeker was hoe de woelige toestand in Venezuela zich zou 
ontwikkelen had Colijn hem verzocht nog enige tijd aan te blijven. Het definitieve ontslag 
als gouverneur van Curaçao volgde bij Koninklijk Besluit van 7 april 1936. Onmiddellijk 
daarna verschenen in de dagbladen talrijke artikelen over welke post Van Slobbe na terug-
keer in het vaderland zou gaan bezetten. Op 8 april stond in De Tijd het bericht, overgeno-
men uit De Telegraaf van de dag ervoor, dat Van Slobbe ‘ernstig in aanmerking’ zou komen 
voor de benoeming tot secretaris-generaal van Defensie als opvolger van de vertrekkende 
functionaris. Diezelfde dag schreef Het Vaderland, dat ‘naar men ons meedeelt’, de aftredende 
gouverneur van Curaçao tot burgemeester van Breda zal worden benoemd.74 Voor o.a. de 
Limburger Koerier was dat reden in Den Haag navraag te doen naar het waarheidsgehalte van 
die berichten. Beide berichten dienden als voorbarig beschouwd te worden. Wel was even 
sprake geweest van de mogelijkheid, dat bij de reorganisatie van het Kabinet Colijn, Van 
Slobbe na zijn terugkeer mogelijk secretaris-generaal van het departement van Defensie zou 
worden. Met betrekking tot het burgemeesterschap van Breda kon slechts gezegd worden, 
dat Van Slobbe één van de kandidaten was.75 Overigens was het niet zo vreemd, dat Van 
Slobbe genoemd werd voor een post op Defensie. Al eerder waren in december 1935 in 
de kranten geruchten verschenen over een ministerschap op dat departement voor de 
aftredende gouverneur. Na de val van het Kabinet Colijn-II in juli 1935 had Colijn van de 
koningin opdracht gekregen een nieuw kabinet te vormen. Daarin werd Deckers opnieuw 
minister van Defensie. In september werd hij echter minister van het nieuwe departement 
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van Landbouw en Visserij wegens zijn grote kennis en ervaring op het terrein van de land-
bouw en de boerenstand. De post op Defensie nam Colijn toen tijdelijk zelf op zich tot er 
een definitieve kandidaat zou worden gevonden die binnen het partijpolitieke evenwicht 
zou passen. Eén van de namen die zowel in juli en augustus 1935 als in januari 1936 werd 
genoemd was die van de zittende gouverneur van Curaçao Van Slobbe, katholiek en oud-sta-
fofficier.76 In werkelijkheid bleef Colijn de functie echter zelf uitoefenen tot het einde van 
zijn IIIe kabinet in juni 1937. Na de val van dat kabinet werd de naam van Van Slobbe, - 
ondertussen tot burgemeester van Breda benoemd - , opnieuw genoemd voor de post van 
Defensie in het volgend kabinet. Hij had duidelijk Colijns voorkeur maar omwille van 
het partijpolitieke evenwicht in de regering en de eis van de RKSP, dat ook C.P.M. Romme, 
buitengewoon hoogleraar sociale wetgeving en staats- en administratief recht aan de R.K. 
Handels-Hogeschool van Tilburg in het kabinet als minister van Sociale Zaken zou worden 
opgenomen, maakte het noodzakelijk op Defensie een antirevolutionair, oud-minister van 
Oorlog J.C.C. van Dijk, aan te stellen. Van Slobbe viel zo uit de boot.77

Wat was er waar van de beweringen in de kranten van begin april 1936, dat Van Slobbe 
kandidaat was voor het burgemeesterschap van Breda? Evenals de geruchten over een post 
op Defensie was ook het gerucht over het burgemeesterschap van Breda voor Van Slobbe 
niet uit de lucht gegrepen. Van Slobbes belangstelling voor de post in Breda moet op een of 
andere manier in de openbaarheid gekomen zijn. In juni 1935 had hij vanuit Curaçao een 
brief aan minister-president en minister van Koloniën Colijn (Kabinet Colijn II) gestuurd, 
vergezeld van een vooralsnog geheim te houden ontslagverzoek aan de koningin. In zijn 
brief herinnerde hij Colijn aan de toezegging, gedaan bij zijn ambtsaanvaarding, dat voor 
hem bij terugkeer in Nederland naar een passende betrekking zou worden gezocht.78 De 
minister stuurde een afschrift van de brief naar de minister van Binnenlandse Zaken met 
het verzoek met Van Slobbe rekening te houden wanneer zich een burgemeestersvacature 
zou voordoen voor een middelgrote stad zoals bijvoorbeeld, Den Bosch, Breda, Maastricht 
of Schiedam.79 Eind maart 1936 deed zich een dergelijke gelegenheid voor. De zittende 
burgemeester van Breda, W. van Sonsbeeck, zou met ingang van 1 juni Gouverneur of 
Commissaris van de Koningin in Limburg worden. Colijn nam onmiddellijk contact op met 
zijn collega van Binnenlandse Zaken met een sterke aanbeveling voor Van Slobbe, ‘een man 
van grote bekwaamheid en gouvernementele kwaliteiten’. De minister van Binnenlandse 
Zaken beloofde Colijn de aanbeveling door te sturen naar de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant, A.B.G.M. van Rijckevorsel, met de opmerking, dat hij ook al de oud-mi-
nister Verschuur bij de Commissaris had aanbevolen. Naast deze twee door de minister van 
Binnenlandse Zaken aanbevolen kandidaten, die zelf niet gesolliciteerd hadden, hadden 
ook nog veertien andere personen schriftelijk gesolliciteerd. Zij waren echter door dit optre-
den van Colijn en minister de Wilde van Binnenlandse Zaken kansloos geworden.80 Van 
Rijckevorsel stuurde de veertien sollicitaties terug naar Binnenlandse Zaken en moest toen 
kiezen tussen Verschuur en Van Slobbe. Verschuur is zijn kandidatuur nog mondeling bij de 
Commissaris gaan bepleiten maar Van Rijckevorsel gaf de voorkeur aan Van Slobbe met als 
argument, dat Van Slobbe zich ‘als gewezen hoofdofficier in de milieus van Breda ongetwij-
feld zal weten te bewegen’ en ‘zijn loopbaan als Gouverneur heeft zijn bestuurskwaliteiten 
aan het licht gebracht’.81 
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Kort en beter gezegd echter: door de interventie van minister-president Colijn was geen 
andere uitkomst mogelijk geweest: B.W.Th. van Slobbe moest burgemeester van Breda 
worden!82 Bij Koninklijk Besluit van 30 mei 1936 werd hij met ingang van 1 augustus van 
dat jaar benoemd. De week daarop stond het nieuws in alle kranten. Op 20 juni vertrok Van 
Slobbe met de s.s. Stuyvesant naar New York om vandaar met de s.s. Volendam naar Nederland 
door te reizen.83 Zijn echtgenote was al veel eerder naar het vaderland teruggekeerd en had 
met een dochter voorlopig haar intrek genomen in Hotel Mastbosch in Breda.84 Op 3 augus-
tus 1936 werd B.W.Th. van Slobbe in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe 
burgemeester van de stad, die hij als militair zo goed had leren kennen.

8.   Groepsportret van het college van B&W met de gemeenteraad van Breda bij de installatie van Van Slobbe als burgemeester 
op 3 augustus 1936. (Bron: Fotocollectie SAB 19520660)
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Een militair als burgemeester?

In mijn proefschrift, Gemeentebestuur in Oorlogstijd, de stedelijke overheid van Breda onder Duitse 
bezetting, is het functioneren van B.W.Th. van Slobbe als burgemeester tijdens de periode van 
de bezetting uitgebreid aan de orde gesteld. Is de boven dit artikel gestelde vraag ‘Een militair 
als burgemeester?’ ook voor deze periode een terechte vraag? Is op een of andere wijze aan te 
geven, dat de ambtenaar-bestuurder Van Slobbe militaire trekken vertoonde in zijn optreden 
en besluitvorming als burgemeester? Zeker is, dat Van Slobbe in 1936 van de ene bestuurs-
functie overstapte naar de andere, van gouverneur naar burgemeester. Beroepsmilitair 
was hij niet meer. Er zijn echter zeker voorbeelden te noemen uit zijn periode als burge-
meester, die in meer of mindere mate beïnvloed zijn door zijn militaire achtergrond. 
In zijn vooroorlogse jaren als burgemeester, 1936-1939, toen de agressieve politiek van het 
nationaalsocialistische Duitsland onder leiding van Adolf Hitler wel tot een oorlog moest 
leiden, hield hij de ontwikkelingen in de internationale en nationale politiek nauwlet-
tend in de gaten. In januari 1936 bezette Hitler het Rijnland en begon het besef door te 
breken, dat een sterk Nederlands leger ook nu weer noodzakelijk was ter handhaving van 
de neutraliteit. Sociaal-democraten en vrijzinnig democraten schrapten de pacifistische 
paragrafen uit hun partijprogramma, zodat ze mee konden gaan werken aan versterking van 
de strijdkrachten. Het 4e kabinet Colijn (1937-1939), waarin Van Slobbe, volgens hemzelf 
en ook volgens Colijn, eigenlijk de post van minister van Defensie had kunnen bekleden, 
verhoogde de defensiebegroting aanzienlijk van 94 miljoen gulden in 1937 naar 152 miljoen 
in 1938.85 Van Slobbe had daar graag de medeverantwoordelijkheid voor willen dragen. Hij 
wilde voorkomen, dat Nederland opnieuw de fout zou maken zoals aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog.86 

Als burgemeester van Breda kreeg Van Slobbe al snel na zijn benoeming te maken 
met allerlei maatregelen, die de regering uitvaardigde. In 1937 kregen de gemeentebe-
sturen vanuit Den Haag opdracht een luchtbeschermingsplan voor de bevolking op te 
stellen. Van Slobbe ging voortvarend aan het werk. Al in januari 1938 was het plan gereed, 
bestaande uit aanwijzingen voor de inwoners, indeling van de stad in wijken en blokken, 
aanleg en inrichting van schuilloopgraven en overdekte schuilplaatsen en oproepen 
van vrijwilligers voor de Luchtbeschermingsdienst. Niet alles kon echter onmiddellijk 
worden gerealiseerd wegens gebrek aan geld. Zijn aanpak bleek voor veel collega’s in 
Noord-Brabant en daarbuiten een modelvoorbeeld te zijn. In de loop van 1937 en 1938 
kreeg Van Slobbe collega’s of hun vertegenwoordigers op bezoek uit Tilburg, Den Bosch, 
Sliedrecht, Soest, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen en Utrecht.87 Zijn aanpak van deze 
oorlogsvoorbereiding was zeker beïnvloed door zijn militaire achtergrond. 

Nog veel sterker en opvallender was de ‘militaire’ inbreng van burgemeester en oud-of-
ficier Van Slobbe bij de maatregelen ter algehele of gedeeltelijke verspreiding of evacuatie 
van de bevolking bij het uitbreken van een oorlog. Op 24 augustus 1939, (- de dag dat door 
de regering tot de voormobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten werd besloten, 28 
augustus volgde de algehele mobilisatie, -) begon hij met een dagboek. In het deel, dat 
de periode tot aan de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 bestrijkt, leverde hij kritisch 
commentaar op de voorbereidingsplannen van de Nederlandse legerleiding en beschreef 
hij de voorbereidingen in Breda en Noord-Brabant op een mogelijke oorlogstoestand.88 
Het dagboekverslag geeft ook meer inzicht in de manier waarop hij zich heeft voorbereid 
op wat later onder de benaming ‘Evacuatie’ of ‘Vlucht’ van grote invloed is geweest op de 
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naoorlogse beoordeling van de Bredase burgemeester. Het geeft een waardevolle aanvul-
ling op wat in mijn proefschrift daarover te vinden is.89 

Kort na de overval van Duitsland op Polen op 1 september 1939 werd door de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Defensie een ‘Commissie Bevolking’ ingesteld, belast met de 
voorbereiding van maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking in geval van 
oorlog. Voorzitter was Mr. H.W.J. Mulder, hoofd van de afdeling Binnenlands Bestuur van 
het departement van Binnenlandse Zaken. Voor de praktische uitvoering van de plan-
nen was het ‘Bureau Afvoer Bevolking’ verantwoordelijk, dat onder Binnenlandse Zaken 
ressorteerde. Het bureau beschikte over talrijke commissarissen met een eigen taak en 
ook commissarissen per provincie, die de Commissaris van de Koningin in de provin-
cies moesten bijstaan, wanneer een evacuatie of een tijdelijke spreiding van een deel of 
de gehele bevolking in een streek of regio zich zou voordoen. In een vraaggesprek met 
de pers gaf voorzitter Mulder uitleg over vier mogelijke gevallen, waarin een evacuatie 
noodzakelijk zou zijn.90 De eerste twee voorbeelden waren het duidelijkst: in gebieden, die 
geïnundeerd zouden worden en in gebieden in de buurt van militaire stellingen, zoals de 
Grebbebelinie en in de buurt van de Moerdijkbruggen. In de volgende twee gevallen, die 
Mulder schetste, zou een evacuatie ‘denkbaar’ zijn ‘wanneer de bevolking bij nadering van 
vreemde troepen in paniekstemming op de vlucht zou slaan’ of ‘in verband met luchtge-
vaar’.91 Door de nogal algemene formulering van de laatste twee voorbeelden ontstonden 
al spoedig interpretatie- en meningsverschillen tussen militaire overheden en civiele 
bestuurders, die onder het gezag van Binnenlandse Zaken vielen, de commissarissen van 
de Koningin en de burgemeesters. 

Burgemeester Van Slobbe maakte, blijkens de aantekeningen in zijn dagboek, veel 
werk van het bestuderen van de voorbereidende maatregelen op een oorlog, getuige zijn 
opmerking op 26 augustus 1939: ‘Veel werk: bestuderen distributieontwerp, Aanwijzingen 
en Voorschrift Afvoer Bevolking’ en de vele notities daarna op het gebied van de distribu-
tiedienst en de afvoer of evacuatie van de burgerbevolking. Hij was blij met de ruimte, die 
de bepalingen ‘Afvoer Bevolking’ zijns inziens boden, ‘hetgeen voor de verschillende geval-
len ruimte voor initiatief laat’. Hij hoopte wel, dat ze niet toegepast hoefden te worden.92 
In november begon hij weliswaar met de voorbereidingen van een evacuatie maar het 
gevaar, dat die nodig zou zijn, was, naar hij schreef, niet erg groot’.93 De Commissie Afvoer 
Bevolking schreef aan Van Slobbe, dat volgens de commandant van het Derde Legercorps 
een evacuatieregeling voor Breda prematuur was. Voor de burgemeester, van mening dat 
met voorbereiding van een evacuatieplan onmiddellijk moest worden begonnen, aange-
zien daar veel tijd voor nodig was, was het reden schriftelijk contact op te nemen met de 
commandant, verantwoordelijk voor de verdediging van Noord-Brabant, generaal-majoor 
A.A. van Nijnatten. Hij kende hem goed en beschreef hem eerder in zijn dagboek als ‘slim, 
handig, bezit durf, militaire ontwikkeling kon beter’.94
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Bij het treffen en uitvoeren van de maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen 
oorlogsgevaar handelde de burgemeester van Breda niet op zichzelf en niet zonder dat elders 
bekend werd wat hij aan het doen was. Zowel in de provincie Noord-Brabant als daarbui-
ten viel zijn voortvarend optreden op. In Den Haag kwam hem dat aanvankelijk te staan 
op waarschuwende reacties, zowel van het departement van Binnenlandse Zaken als van 
Defensie. Voor Van Slobbe was dat een teken, dat Binnenlandse Zaken ook aan de leiband 
van Defensie liep en een beperkte visie had op de gevaren die de burgerbevolking in oorlogs-
tijd konden bedreigen. In Noord-Brabant echter vond hij een gewillig oor bij Commissaris 
van de Koningin, A.B.G.M. van Rijckevorsel. In december traden commissaris en burge-
meester een aantal keren in overleg met elkaar over te nemen voorzorgsmaatregelen. 
Burgemeester A. Verdijk van Eindhoven was daar ook bij aanwezig.95 Voor de Commissaris 
van Noord-Brabant waren de besprekingen met de Bredase burgemeester aanleiding een 
bijeenkomst te beleggen met de burgemeesters van de grotere plaatsen in de provincie, waar-
op Van Slobbe de te nemen maatregelen zou uiteenzetten. Ook afzonderlijke burgemeesters 
van de grotere steden, in Noord-Brabant en daarbuiten, - Rotterdam, Den Haag, Helmond, 
Den Bosch, Roosendaal, Maastricht - , vroegen Van Slobbe in hun stad de oorlogsvoorberei-
dingen ten behoeve van de burgerij te komen uiteenzetten. In Breda en in de gemeenten van 
de regionale burgemeesterkring en bij de Luchtbeschermingsdienst De Baronie besteedde 
hij veel tijd en moeite aan de organisatie van de distributiedienst, de luchtbescherming en de 
burgerwacht. In al die bijeenkomsten kwam ook steeds een gehele of gedeeltelijke evacuatie, 
een tijdelijke spreiding van de bevolking over de omgeving, aan de orde.

Alleen in zijn eigen stad Breda kon hij die ook werkelijk voorbereiden. Voor ande-
re gebieden of plaatsen constateerde hij verontrust, dat daar of in het geheel niet aan 
was gedacht of dat de mogelijkheid nog iets te ondernemen wegens tijdgebrek niet 
meer mogelijk was.96 Ook werden voorbereidingen getroffen om Breda als vluchtoord 
voor vluchtelingen van elders gereed te maken.97 Het zorgvuldig, met militaire precisie 
opgestelde Bredase plan, waarvan Van Slobbe hoopte, dat het niet nodig zou zijn, was 
bedoeld om in een noodsituatie de gehele bevolking of een gedeelte daarvan tijdelijk over 
de omgeving van de stad te verspreiden. De onverwacht snelle opmars van de Duitsers 
in Noord-Brabant, de daarop volgende chaos en paniek bij militairen en burgers en de 
onduidelijkheid over de plannen van de te hulp gesnelde Franse legervoorhoede liep in 
mei 1940 uit op de vroegtijdige en noodzakelijk lijkende uittocht van de Bredase burgers 
in zuidelijke richting.

Dat Van Slobbe zo’n opmerkelijke en grote rol speelde in de voorbereiding op het 
dreigend oorlogsgevaar was zeker beïnvloed door zijn militaire achtergrond, die in een 
tijd van oorlogsgevaar weer op de voorgrond trad. Ook hij had, naar eigen overtuiging, 
verstand van oorlog en van wat daarbij kwam kijken. Zijn persoonlijke bekendheid en 
relatie met de bevelvoerende officieren van het Nederlandse veldleger, - in zijn dagboek 
gebruikte hij soms hun voornamen -, maakte zijn kritisch commentaar en voorstellen 
ook makkelijk en aannemelijk. Uit het voorafgaande valt ook de conclusie te trekken, dat 
wanneer de militair Van Slobbe geen burgemeester van Breda was geweest er niet zo’n 
uitgebreid evacuatieplan zou zijn opgesteld. De vervroegde paniekvlucht of overhaaste 
evacuatie van Pinksterzondag 12 mei 1940, waartoe de Bredase burgemeester, gedwongen 
door de omstandigheden, dacht te moeten beslissen, zou dan ook voor de Bredanaars niet 
de traumatische ervaring hebben kunnen worden, die het soms nu nóg is. De Bredase 
uittocht geschiedde op bevel van Van Slobbe, min of meer aan de hand van het opgestelde 
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plan, maar bracht duizenden inwoners ver en lang van huis. Een andere Brabantse stad, 
Roosendaal, heeft ook een paniekerige uittocht gekend, zij het niet volgens een bestaand 
evacuatieplan en ook niet op bevel van de burgemeester. Na een bombardement op de 
binnenstad op zaterdagavond 11 mei sloeg de bevolking daar spontaan op de vlucht naar 
de zuidelijk gelegen bossen. ’s Morgens 14 mei was echter in Roosendaal geen militair 
meer te bekennen en konden de mensen uit de bossen terugkeren naar hun huizen.98

Toen de bezetting van Nederland eenmaal een feit was bleef voor het nationale, provinciale 
en gemeentelijk bestuur steeds minder speelruimte over voor een eigen inbreng. Ook de 
burgemeesters werden steeds meer beperkt in hun bevoegden. Onder leiding van secre-
taris-generaal van Binnenlandse Zaken, Mr. F.J.Frederiks, moesten zij proberen het locale 
bestuur zo goed mogelijk in stand te houden in samenwerking met de bezettende Duitse 
overheid. Hoever zij daarin konden, wensten of mochten gaan is in talrijke publicaties 
beschreven.99

Gedurende de periode van de bezetting deed zich voor burgemeester Van Slobbe geen 
gelegenheid meer voor zijn militaire achtergrond te laten blijken anders dan dat hij ooit een 
hoge officier was geweest in het Nederlandse leger, dus ook een collega van de ongewenste 
Duitse officieren, met wie hij als burgemeester tegen zijn zin officieel te maken kreeg.

 
| Tot slot

 
In de inleiding van dit artikel werd de vraag gesteld of de pretentie van B.W.Th. van Slobbe 
dat hij de juiste man zou zijn geweest om minister van Defensie te zijn in de kabinetten 
onder leiding van minister-president Hendrik Colijn terecht was. In werkelijkheid is van 
een ministerschap geen sprake geweest als gevolg van de toen spelende partijpolitieke 
verhoudingen, - bij de verdeling van ministersposten in een kabinet diende een bepaald 
evenwicht tussen de partijen in acht genomen worden – en is daarom geen achteraf-oor-
deel te geven over de wijze waarop de ministersfunctie zou zijn uitgeoefend.

Uit het verloop van zijn militaire loopbaan valt af te leiden, dat Van Slobbe zich in zijn 
hoedanigheid van Nederlands officier niet heeft beperkt tot alleen maar kazerneactivi-
teiten. Als sergeant werd hij als ‘uitmuntend onderofficier’ geschikt geacht de officiers-
opleiding aan de Hoofdcursus van Kampen te gaan volgen. Zijn grote bezorgdheid over 
de slechte kwaliteit van het Nederlandse leger en over de geringe politieke belangstelling 
van de Nederlandse bevolking ergerde hem zodanig, dat hij in 1910 met medeluitenant 
T.C. van Erp een fictieve oorlog beschreef, waarin zijn vaderland werd afgestraft voor zijn 
nalatigheid op het gebied van de defensie. De oprichting van de Vereniging Ons leger in 
1911 was een tweede, meer concrete poging de Jan Saliegeest inzake de landsverdediging 
bij militairen maar vooral bij burgers te bestrijden.
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100  Puchinger, Colijn, 356, 533-535.
101  Van Slobbe, Onder den grooten Grijze Toren, 34-35.

Na de werkelijkheid van de Eerste Wereldoorlog bleef Van Slobbe in woord en geschrift ijve-
ren voor een sterke Nederlandse defensie, tegen de stroom van de tijd, de tijd van het ‘gebro-
ken geweertje’, in. Dat leidde er onder andere toe, dat hij in 1923 werd overgeplaatst naar de 
Generale Staf in Den Haag en in 1924 docent werd aan de Hogere Krijgsschool aldaar. Daar 
leerde hij de top van de Nederlandse strijdkrachten kennen, de officieren en hoofdofficieren, 
die zich moesten voorbereiden op een mogelijke oorlog. Dat hij op basis van zijn militaire 
loopbaan, ervaring en connecties naar eigen mening en ook die van Colijn, ‘ministeriabel’, 
een acceptabele kandidaat voor de post van minister defensie zou zijn, is daarom niet zo 
verwonderlijk. Hij had gehoopt de militaire en bestuurlijke ervaring, die hij had opgedaan, 
te kunnen gebruiken ten nutte van het vaderland. Ook de RKSP, de Rooms Katholieke 
Staatspartij, waar Van Slobbe lid van was, steunde hem daarin. Al bij de kabinetsformatie 
van 1935 werd overwogen de gouverneur van Curaçao voor Defensie uit te nodigen. Bij de 
formatie van het vierde kabinet Colijn in 1937 werd door de RKSP aanvankelijk Van Slobbe, 
ondertussen burgemeester van Breda, weer voorgedragen. Colijn was het daarmee eens. 
Toen echter de politiek leider van de RKSP, Mr. C.M.J.F. Goseling, er bij Colijn op aandrong, 
dat partijgenoot, Mr. C.P.M. Romme minister op het nieuwe departement van Sociale Zaken 
moest worden en bereid was daarvoor het departement van Defensie voor de RKSP op te 
geven, viel Van Slobbe buiten de boot!100 In plaats van als minister leiding te kunnen geven 
aan de verdediging van het vaderland bleef zijn taak beperkt tot het voorbereiden van zijn 
stad op het dreigende oorlogsgevaar.

Breda had in 1936 een militair als burgemeester gekregen, die zich niet wilde laten 
verrassen door een mogelijke volgende oorlog. Op de Eerste Wereldoorlog had Nederland 
zich slecht voorbereid, bij een dreigende Tweede Wereldoorlog moest een dergelijke 
nalatigheid vermeden worden! Weliswaar kon hij daaraan niet meewerken als hoofd 
van het ministerie van Defensie maar ook als burgemeester liet hij zien, dat hij op 
voortvarende wijze zijn stad en bevolking wilde voorbereiden op een dreigende oorlog. 
Onder zijn leiding was Breda voor veel andere steden een voorbeeld bij die voorbereiding. 
Wethouders en gemeenteraad volgden hem daarin zonder morren. Hij was een burge-
meester met militaire kennis en ervaring!

Na zijn pensionering schreef Van Slobbe in zijn memoires aanvankelijk even bang 
geweest te zijn, na het gouverneurschap van Curaçao, dat de positie, die de burgemeester 
in het stadbestuur inneemt, hem ‘niet bijzonder zou liggen’. Als gouverneur was hij de 
hoogste baas geweest en kon hij de Eilandraad negeren, als burgemeester had hij terdege 
rekening te houden met de gemeenteraad, de hoogste instantie in een gemeente. In de 
praktijk bleek hem dat echter, naar eigen zeggen, best mee tevallen.101 Wel was in zijn 
manier van optreden de officier te herkennen: doortastend, direct, hiërarchisch denkend. 
Een burgemeesterschap, na zijn terugkeer uit de Antillen, had hij zelf als gewenst aange-
geven. Met de steun van zijn oud-militaire collega minister-president Colijn werd hij zo 
burgemeester van Breda, een ‘militaire’ stad waaraan hij zo veel goede herinneringen had 
en waar hij goed bekend was.
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Bijlage

Fragmenten uit het dagboek van Van Slobbe

Een belangrijke bron voor de onderbouwing van dit artikel waren de dagboeken van Van Slobbe. Zijn hand-
schrift was nogal slordig en moeilijk leesbaar. Daarom heeft zijn dochter de dagboeken voor een groot deel 
overgeschreven in het net. De dagboeken zijn nog in het bezit van de familie Van Slobbe. Om geïnteresseerden 
een beter idee te geven van de inhoud en de schrijfstijl zijn een aantal fragmenten hier onder weergegeven.

Kort verslag van de voornaamste berichten, door den Burgemeester van Breda ontvangen in het tijdvak 10 Mei tot… 
en van de belangrijke maatregelen, door hem (doorgestreept) in dit tijdvak genomen. (handschrift van Slobbe)
10 mei 1940
4 uur    Telefoon v/d Commissaris v. Politie: districtscommandant Marechaussee deelt mede, dat men 

aanslag verwacht van binnenuit door vreemdelingen. Hij zendt politie naar telegraafkantoor, radio-
centrale, lichtbedrijven ……… (handschrift van dochter)

4 December. 
2 Dec. naar Den Bosch geweest voor bespreeking met Comm. der Koningin en Verdijk van Eindhoven. Het ging 
om hetgeen moet geschieden bij eventueele bezetting. Bleek dat door Regeering niets is voorbereid in deze.

9.   Fragment dagboek van Slobbe van 10 mei 1940. Bijzonder omdat hier zowel het handschrift van Van Slobbe zelf is te zien 
als dat van zijn dochter.

10a.-c.  Drie fragmenten uit het dagboek van Van Slobbe van 4 december 1939.
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10b.   Ook bezien mogelijkheid evacuatie. Meening regering blijkbaar geen evacuatie, zoo noodig tijdelijke 
onderbrenging in omgeving bij luchtbombardement en anderszins, echter daarna weer spoedig naar 
plaats terug.

10c.   In Breda evacuatie in groote lijnen voorbereid. Stad verdeeld in wijken van 1000 personen en deze in 
groepen van 50. Op kaart vastgelegd.

  Te maken opgaaf van deze indeling van soort appèllijst, waarop vermeld hoofden van gezinnen en 
alleen wonende personen. Wordt aan gewerkt. Wijkleiders aan te wijzen. Deze kan, wanneer de nood 
aan de man komt, groepsleiders noemen.
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