
1  Baron Gustaf Wappers, Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel,  
(Museum voor Schone Kunsten Brussel, publiek domein, Wikimedia Commons).
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�Breda�en�de�Belgische�Opstand
door
Peter van de Steenoven

| Inleiding

Na de samenvoeging van Nederland en België in het Verenigd Koninkrijk was de vesting 
Breda voor de defensie van het land minder belangrijk geworden. Er was nog wel een 
garnizoen maar er werd weinig geïnvesteerd in de verdedigingswerken. Het Kasteel was in 
gebruik als militair hospitaal. Economisch was er in Breda sprake van stagnatie. Het stads-
bestuur was daarom heel blij dat de koning besloot de Koninklijke Militaire Academie vanaf 
1828 in het kasteel van Breda te vestigen.1 Maar vanaf de start van de Belgische Opstand in 
1830 veranderde de positie van de stad totaal. Breda lag ineens zeer nabij de frontlijn en ook 
al werd er in en rond de stad niet gevochten, het leven van veel inwoners veranderde zeer. 
In het navolgende ga ik in op de houding van de bevolking ten opzichte van de Opstand en 
schets ik een beeld van de gevolgen van de Belgische Opstand voor de stad en haar inwoners.

| Toenemende politieke onvrede

Eind jaren twintig van de negentiende eeuw liep de onvrede over de regering van koning 
Willem I onder katholieken in de Nederlanden flink op. Men vond dat de koning de protes-
tante Noord-Nederlanders veel te veel liet domineren in het openbaar bestuur en dat de 
Zuidelijken op allerlei terreinen werden achtergesteld. Zo beperkte de regering volgens 
veel zuiderlingen de godsdienst- en persvrijheid en gaf de regering de katholieke kerk te 
weinig ruimte voor haar eigen scholen en instellingen. Steen des aanstoots was met name 
het besluit om een groot aantal kleinseminaries te sluiten en de toekomstige priesters 
te verplichten het onder staatstoezicht staande Collegium Philosophicum in Leuven te 
bezoeken. Men was het niet eens met het feit dat katholieken zwaar waren ondervertegen-
woordigd in ambten en overheidsfuncties. Zo waren in 1829 maar 38 van de 104 Brabantse 
notarissen katholiek, terwijl negentig procent van de totale bevolking katholiek was.2 Bij 
een deel van de Bredanaars leefden die gevoelens ook, ook al wilde men de koning, gezien 
de oude banden van de stad met het Oranjehuis, persoonlijk wel trouw blijven.

In de Zuidelijke Nederlanden, maar ook in Noord-Brabant ontstond in 1829 een krach-
tige petitiebeweging die de grieven tegen het regeringsbeleid onder de aandacht van de 
Tweede Kamer bracht. De katholieke geestelijkheid steunde deze activiteiten, evenals het 

1  Willem I zette een aantal nieuwe instellingen op, die bij uitstek bedoeld waren voor meer samenwerking tussen Noord en Zuid. Zie voor de 
KMA: Janssen Op weg naar Breda.

2  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 106.
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in Den Bosch verschijnende dagblad De Noord-Brabander. Ook in Breda ondertekenden 
tientallen notabelen twee petities gericht aan de Tweede Kamer. Men eiste met name 
vrijheid van onderwijs en drukpers. De katholieke burgemeester van Breda, J.F.C. de Roy 
van Zuydewijn noemde degenen die tekenden onnadenkend, maar zag er geen afvallig-
heid van de koning in.3 De regering twijfelde echter aan de goede trouw van de bevolking 
in Noord-Brabant. Zij was verontwaardigd over de oppositionele opstelling van sommige 
Brabantse notabelen en uitte dit onder meer door twee katholieke Kamerleden, J.L.A. 
Luyben en A.J. Ingenhousz, die tevens districtscommissaris waren van respectievelijk 
Boxtel en Princenhage, te ontslaan uit deze ambtelijke functie.4

De Bredasche Courant koos vanaf 1828 voor de regering en noemde de petitiebewegin-
gen schaamteloze misleiding.5 In ruil voor deze politieke steun bekostigde minister van 
Justitie Van Maanen in het geheim een honderdtal abonnementen op de krant, waardoor 
de oplage met zowat de helft toenam.6 Veel door de regering betaalde nummers van de 
krant gingen naar lezers boven de rivieren. Geen wonder volgens de historicus Ed Hoff-
man in zijn proefschrift over Noord-Brabant en de opstand van 1830, want de Bredasche 
Courant was in die tijd volgens hem uitgesproken ‘Oranjegezind, anti-klerikaal en Voltai-
riaans liberaal’.7 Brabantse lezers waren volgens Hoffman nauwelijks geïnteresseerd in de 
Bredasche Courant. De gezagsgetrouwe opstelling van de Bredasche Courant bleek ook toen 
de regering juni 1830 besloot de Hoge Raad niet in Breda maar in Den Haag te vestigen. De 
krant schreef in reactie op dit besluit dat de Bredanaars de koning de wet niet willen 
voorschrijven, ‘…maar beklagen zich eerbiedig over hun teleurgestelde verwachting’.8 In 
1830 kreeg de redacteur van de krant die regelmatig zulke regeringsgetrouwe commenta-
ren in de krant schreef, Jan Tersteeg, een gratificatie van 250 gulden van de koning voor 
dit werk.9 Gezien het beperkt aantal abonnees kunnen we echter uit de zeer regeringsge-
zinde stellingnames van de enige Bredase krant uit die tijd geen conclusies trekken over 
de algemene publieke opinie in de stad.

| De Brabantse opvattingen over de Belgische opstand

Op 24 augustus 1830 begon in Brussel de Belgische Opstand. In diverse Belgische steden 
ontstonden opstootjes en in de dagen daarop waren er in Brussel bloedige gevechten. In 
Breda waren er nauwelijks protestuitingen. Bij pastoor Oomen van de Barbaraparochie 
kwamen wel wat geestelijken en andere katholieke notabelen bij elkaar om de politieke 
situatie te bespreken, maar dit leidde niet tot een publieke stellingname, laat staan tot oppo-
sitionele activiteiten.10 Een enkeling in de stad nam het op voor de Belgische opstandelingen 
en probeerde ontevredenen op te ruien, maar het leidde niet tot ongeregeldheden.11 Alleen 
op de KMA ontstond er onrust onder de cadetten, waarschijnlijk door conflicten tussen de 
Noord-Nederlandse officieren in opleiding en de Zuid-Nederlandse, die slechts een kleine 
minderheid vormden. Veertien cadetten werden op staande voet ontslagen, twintig werden 
er gedegradeerd.12

Elders in Noord-Brabantse steden waren er wat valse geruchten over op handen zijnde 
protesten vanuit de arme bevolkingsgroepen. De autoriteiten reageerden daar nerveus op 
met het sturen van extra marechaussees en versterking van het garnizoen in Den Bosch, 
maar in werkelijkheid gebeurde er niets. De gelatenheid in Brabant verklaarde de eerder 
reeds aangehaalde Hoffman uit de omstandigheid dat er, anders dan in een aantal Belgi-
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3  Backker, Omstandigheden en publieke geest, 2.
4  Districtscommissarissen controleerden de naleving van de wetten en besluiten van de het Rijk en de provincie in de gemeenten. Hoffman, 

Noord-Brabant en de opstand, 27.
5  Backker, Omstandigheden en publieke geest, 6.
6  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 137; Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 22.
7  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 23, 24.
8  Bredasche Courant, 30 juni 1830.
9  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 139.
10  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 100.
11  Backker, Omstandigheden en publieke geest, 22; SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden 

over 1830, 39.
12  Wolf, ‘De Belgische Opstand’, 34.
13  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 47.
14  Hoffman, Noord Brabant en de opstand, 83 e.v.; Koch, Koning Willem I, 456 e.v.
15  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 3511 (Lijst der trekking loterij ten behoeve van het vaderland 1831).

sche steden, nog nauwelijks sprake was van industrialisatie, waardoor een verpauperd 
proletariaat dat sociale onrust schiep ontbrak en er nauwelijks liberalen waren die 
gebruik zouden kunnen maken van de woelingen.13 Bovendien was de liefde en trouw aan 
vorst en koningshuis in Noord-Brabant vrijwel algemeen. De concessies die de regering in 
de eerste helft van 1830 deed in reactie op de petities, namelijk verlichting van het toezicht 
op de middelbare scholen en een soepeler drukperswet, veroorzaakten bovendien enige 
verdeeldheid in het kamp van de oppositionele Noord-Brabantse katholieken.

De meeste Brabantse katholieke notabelen bleven trouw aan het koningshuis maar 
hadden niettemin wel veel sympathie voor de katholieke Belgische oppositie. Zij wensten 
dat de regering de inhoudelijke punten van de Belgische opstandelingen met name voor 
wat betreft de positie van katholieken en de katholieke kerk serieus zou nemen. Een 
kleine groep katholieke Brabantse notabelen stond achter het voorstel om Noord en Zuid 
administratief te scheiden, waarbij Noord-Brabant dan bij het Zuiden zou moeten gaan 
behoren, eventueel met kroonprins Willem als soeverein. Dit voorstel werd enige maan-
den na het begin van de woelingen in België door velen als een goede oplossing gezien 
voor de politieke problemen, maar juist niet door de meerderheid van de Brabantse nota-
belen: zij wilden geen deling van het Koninkrijk. Als Noord-Brabant bij een splitsing van 
het Rijk bij het Zuiden zou gaan horen, dan zou het zijn oude politieke en economische 
banden met het Noorden kunnen verliezen. Bovendien was het maar de vraag of het Noor-
den bij een scheiding het verlies van Noord-Brabant zou accepteren. Bij een afscheiding 
van het Zuiden zonder Noord-Brabant zouden de Noord-Brabantse katholieken nog meer 
in een minderheidspositie komen.14 De meeste Brabantse notabelen wilden dan wel geen 
afscheiding van België, maar het in Noord-Nederland na het begin van de Belgische 
Opstand zo sterk opgekomen chauvinistische nationalisme leefde in Brabant absoluut 
niet. Dit bleek onder andere uit de geringe belangstelling voor de begin 1831 georganiseer-
de en door de koning geautoriseerde loterij van beeldende kunsten ten bate van ‘Het 
Vaderland’. In Breda werden slechts 24 loten verkocht. De loten kostten overigens vier 
gulden per stuk (vier daglonen van een ambachtsman).15

In de praktijk stelde de Noord-Brabantse katholieke elite zich in het algemeen passief en 
lijdzaam op. Een gewapende deelname aan de opstand zou immers veel ellende met zich 
meebrengen en weinig kans van slagen hebben gezien de aanwezigheid van duizenden 
Noord-Nederlandse soldaten in de provincie. Men wilde ook de breed levende protestantse 
Noord-Nederlandse vooroordelen tegen de katholieken met betrekking tot hun gebrek aan 
loyaliteit ten opzichte van het koningshuis niet bevestigen. Daarnaast waren veel katholie-
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ken bevreesd dat een door liberalen geleide revolutie de positie van de katholieke kerk zou 
schaden, zoals ook in juli 1830 in Frankrijk was gebeurd.16 De Noord-Brabantse gouverneur 
Andries baron Van den Bogaerde van Terbrugge, geboren in Gent, speelde heel tactvol in op 
de ambivalente gevoelens onder de Brabantse katholieke bevolking.17 Bovendien werd de 
enige spreekbuis van de kritische katholieke Brabanders, het dagblad De Noord-Brabander, 
vanaf november 1830 op instigatie van de conservatieve minister van Binnenlandse Zaken 
Hendrik Jacob baron van Doorn van Westcapelle gecensureerd.18 Vanaf eind 1831 legden de 
Brabantse katholieken zich volkomen neer bij de scheiding en schikte men zich in het feit 
dat Noord-Brabant bij Nederland zou blijven. Wel bleef het Kamerlid Luyben pleiten voor 
staatkundige hervormingen zoals ministeriële verantwoordelijkheid, directe verkiezingen 
en verbetering van de positie van de katholieke kerk.19

Een kleine groep Brabanders stond al vanaf het begin van de opstand volledig aan de 
kant van de regering. Het ging daarbij vooral om de protestanten en de militairen. De 
Bredasche Courant steunde het Noord-Nederlands regeringsbeleid en sprak zich in juli 1831 
openlijk uit voor een gewapend ingrijpen tegen het ‘muitziek België’.20 Veel militairen 
waren, net als veel Noord-Nederlanders, wantrouwend ten aanzien van de loyaliteit aan 
de regering van de katholieke Noord-Brabanders. De grootste groep Brabanders was echter 
weliswaar gevoelig voor de stellingname van de katholieke geestelijken, maar merendeels 
ongeletterd en politiek onverschillig.21

| Legering van militairen

Eind september 1830 probeerden legerafdelingen onder leiding van prins Frederik Brussel 
weer onder het gezag van de regering te brengen. Dit mislukte en de opstandelingen in 
Brussel proclameerden in reactie hierop op 4 oktober de onafhankelijkheid van België.  
5 oktober 1830 riep koning Willem I de Nederlandse bevolking op zich te wapenen om de 
orde te herstellen. Op 8 oktober werd het onderwijs op de KMA geschorst en de cadetten 
en het personeel werden bij diverse onderdelen van het leger ingedeeld. De gebouwen 
van de KMA werden in gebruik genomen als huisvesting van officieren en andere in 
Breda gelegerde militairen.22

Het leger van koning Willem I bestond uit drie soorten militairen: ten eerste de militie 
bestaande uit beroepsmilitairen en ingelote dienstplichtigen, ten tweede de lokale schut-
terijen met een dienstdoende (‘eerste ban’) en een rustende formatie en ten derde waren 
duizenden vrijwilligers uit de noordelijke provincies die zich in het najaar van 1830 meld-
den om de koning te dienen in de strijd tegen de opstandige Belgen. Uit de bevolking van 
Breda meldden zich overigens, net als uit de rest van Brabant, opvallend weinig vrijwilli-
gers.23 Ook was er in het najaar van 1830 sprake van ruim achthonderd deserteurs onder 
de Noord-Brabantse dienstplichtige miliciens die waren opgeroepen. De ouders van deze 
deserteurs werden vaak door de autoriteiten onder druk gezet om ervoor te zorgen dat hun 
zoon zich alsnog meldde, bijvoorbeeld door te dreigen met de toewijzing van extra in te 
kwartieren militairen. In 1831 meldde meer dan de helft van deze deserteurs zich alsnog 
bij hun onderdeel.24 Maar blijkbaar was er onder de Brabanders in eerste instantie weinig 
motivatie om ten strijde te trekken tegen de zuidelijke geloofsgenoten.

Van boven de rivieren kwamen echter legereenheden en vrijwilligers massaal naar het 
zuiden om zich voor te bereiden op een militaire interventie in België. Het leger in Brabant 
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16  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 64, 71.
17  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 151 e.v.
18  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 166.
19  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 245.
20  Bredasche Courant, 23-7-1831.
21  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 153; Backker, Omstandigheden en publieke geest, 7.
22  Wolf, ‘De Belgische Opstand’, 35.
23  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1825, inv. nr. 363 (missive 20: brief van B&W aan gouverneur vd provincie 8-1-1831).
24  Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 210.
25  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 48.
26  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 53, 54, 135.

bestond uit drie divisies infanterie, een aantal eskadrons ruiterij en rijdende en veldartille-
rie. De eerste divisie werd op de heide bij Chaam gestationeerd, de tweede divisie werd bij 
Rijen op de Molenheide gelegerd. In de loop van 1831 liep het aantal in Rijen gelegerde 
soldaten op tot 13.400. Ze verbleven in ongeveer 1400 linnen tenten. De soldaten konden 
dagelijks hun rantsoen halen in de kampkeuken die in een uitgegraven ruimte was geves-
tigd, dit om het vuur te beschermen tegen de wind. Een rantsoen bestond uit ongeveer 75 g 
brood, 75 g vlees, 50 g rijst, 15 g zout, 10 cl jenever en 5 cl azijn.25 Wie het rantsoen te armoe-
dig vond en genoeg geld had, kon gaan eten en drinken in de meer dan honderd houten 
gebouwen die rond het kamp verrezen en die als koffiehuizen, herbergen en winkels 
werden gebruikt. Het kamp in Rijen vormde op zondagen bij mooi weer een toeristische 
trekpleister waar veel nieuwsgierigen uit de omgeving naartoe kwamen om de parades te 
bewonderen en in de koffiehuizen de militaire muziekkorpsen te horen spelen.26

2 Het legerkamp nabij Rijen. (Rijksmuseum Amsterdam)
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Naast de infanteriedivisies in Chaam en Rijen waren er in Breda en omgeving nog eskadrons 
cavalerie met in totaal 1800 paarden gelegerd.27 In Breda was in het pand Catharinastraat 93 
het hoofdkwartier gevestigd onder leiding van de chef van de Generale Staf, luitenant-gene-
raal Jean Victor Baron de Constant Rebeque, Zwitser van geboorte, die een heldhaftige rol bij 
Quatre Bras en Waterloo had gespeeld.28 Tot de Tiendaagse Veldtocht bleef dit hoofdkwartier 
in Breda. Op 22 juli 1831 bezocht de koning de stad Breda en inspecteerde met zijn zonen 
de vesting en de in de stad gelegerde troepen en de dag daarop het kamp in Rijen. Volgens 
de Bredasche Courant was er onder de bevolking van de stad groot enthousiasme over het 
koninklijk bezoek en onder de troepen grote bereidheid om ten strijde te trekken voor het 
verdedigen van Vaderland en Oranje.29

Het stadsbestuur probeerde de komst van de vele soldaten in goede banen te leiden door extra 
gebouwen ter beschikking te stellen voor het verblijf van militairen en de opslag van goede-
ren, zoals de Kleine of Markendaalse Kerk (als foeragemagazijn in gebruik), de kamers boven 
de Vleeschhal (opslag), het voormalige gebouw van de rechtbank naast het stadhuis (militair 
kantoor) en een pand in de Sint-Jansstraat dat als hulpziekenzaal werd ingericht.30 Het stads-
bestuur was ook nauw betrokken bij het beschikbaar stellen van wagens en karren voor 
militaire transporten, zoals de aanvoer van palissaden voor de versterking van de vesting.31

In november 1830 waren er in Breda 4343 militairen gelegerd, het aantal soldaten in de 
stad was ten opzichte van het jaar daarvoor ruim verdubbeld. Hiervoor was niet voldoende 
plaats in de kazernes dus veel Bredanaars kregen, tegen een kleine vergoeding, soldaten 
ingekwartierd. In veel dorpen rond Breda was de last van de inkwartiering verhoudings-
gewijs nog veel groter. Zo telden in het najaar van 1830 Rijsbergen en Zundert elk onge-
veer duizend ingekwartierde soldaten op een bevolking van respectievelijk 1400 en 3400 
inwoners. In sommige woningen in deze dorpen werden wel vijftien tot twintig soldaten 
ondergebracht.32 Princenhage werd in de periode 1830-1839 veelvuldig belast met de 
huisvesting en voeding van passerende compagnieën en bataljons militairen. Behalve de 
inkwartiering moest de gemeente ook veelvuldig transporten regelen voor deze legereen-

3  Gedenksteen, in 1931 onthuld boven de poort van Catharinastraat 93.  
De tekst luidt: ‘Alhier was in 1831 gevestigd het hoofdkwartier van het 
mobiele leger onder bevel van prins Frederik der Nederlanden die met zijn 
chef van den generalen staf luitenant-generaal Baron de Constant Rebeque 
op deze plaats den Tiendaagschen Veldtocht voorbereidde welke alhier op  
2 augustus 1831 aanving onder het opperbevel van Prins Willem van Oranje’. 
(foto’s auteur)
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heden. In het stadsarchief bevinden zich grote kasboeken waarin gedetailleerd de kosten 
en de baten voor de gemeente Princenhage zijn bijgehouden van deze dienstverlening aan 
het leger. In totaal ging het om tienduizenden guldens.33 In de dorpen bleven de meeste 
militairen veelal maar tijdelijk, maar vanwege de ligging aan de grens bleven er tot in 1836 
in Zundert en Rijsbergen toch enige honderden militairen gelegerd. Afgelegen boerderijen 
in het grensgebied werden vooral in de eerste periode van de opstand regelmatig bezocht 
door plunderende Belgen. De burgemeester van Zundert vroeg daarom de gouverneur om 
bescherming door het leger.34

Elke betrokken gemeente had een bureau van inkwartiering en een speciale commissie 
bestaande uit de burgemeester, ambtenaren en een vertegenwoordiger van het leger. In 
principe moest elke burger met een geschikte woning meewerken aan de inkwartiering. 
Soldaten kregen een inkwartieringsbiljet via hun kwartiermeester en meldden zich dan bij 
het toegewezen adres. De grotere huizen van meer welgestelde burgers kwamen in eerste 
instantie in aanmerking voor de inwoning van soldaten, maar vaak moest men ook beroep 
doen op kleinbehuisde, armere inwoners. Burgers die soldaten huisvestten kregen een 
vergoeding van 35 cent per man per dag waarmee echter nauwelijks de voeding kon worden 
betaald, mede door de gestegen voedselprijzen. Sommige burgers uit Breda en omliggende 

4 Inkwartieringsbiljet van de gemeente Etten-Leur uit 1834. (Stedelijk Museum Breda, objectnummer ST 05667)
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dorpen ervoeren de inkwartiering als zodanig belastend dat zij verhuisden naar een kleinere 
woning of naar een woonplaats in het Noorden. Ook kwam het voor dat rijke Bredanaars 
illegaal tegen betaling de hun toegewezen soldaten in een zogenaamd bestedelingenhuis 
lieten huisvesten.35 Officieren en rijke vrijwilligers waren niet altijd tevreden met de toege-
wezen inkwartiering en huurden dan op eigen kosten een kamer in een logement.

Het toewijzen van te huisvesten soldaten aan burgers geschiedde blijkbaar niet altijd 
rechtvaardig. De Bredasche Courant maakte daar in 1831 melding van. Rijke burgers kregen 
volgens de krant vaak geen inkwartiering opgelegd en burgers uit de midden- of armere 
klassen wel. De krant riep de autoriteiten op om aan deze onrechtvaardigheid een einde 
te maken en dreigde meer persoonlijke details te gaan publiceren als op deze wenk van de 
krant niet werd ingegaan.36

De gekazerneerde en ingekwartierde soldaten beschikten over het algemeen over veel 
vrije tijd. Die werd voor een belangrijk deel in tapperijen en koffiehuizen doorgebracht 
waar veel werd gekaart. Sommigen probeerden zich cultureel wat hoogstaander te verma-
ken. Zo werd in het voorjaar van 1831 in het protestantse kerkgebouw van Oosterhout een 
concert gegeven door enige leden van het korps Leidsche Jagers met medewerking van 
enkele muzikanten van de op dat moment gesloten Militaire Academie in Breda.37 De 
sociëteiten en de vrijmetselaarsloge kregen te maken met een toestroom van officieren als 
nieuwe leden. Soldaten gedroegen zich niet altijd correct, er werd veel gedronken en er 
werd nogal eens wat vernield of gestolen. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de 
diensten van publieke vrouwen, hetgeen weer leidde tot toename van syfilis onder de 
soldaten. Breda had als garnizoensstad vanouds een aanzienlijk hoger percentage onwet-
tig geboren kinderen dan de rest van Brabant. Tijdens de Belgische Opstand nam het 
aantal onwettige geboorten in Brabant flink toe, maar in Breda niet.38 Dit laatste kan 
worden verklaard uit het feit dat het percentage er al zo hoog was (14,8%) en misschien 
ook uit de toenemende invloed van de geestelijkheid op de publieke moraal.

De Europese mogendheden zochten vanaf december 1830 naar een diplomatieke oplos-
sing voor de Belgische kwestie en kwamen op 27 juni 1831 in Londen met een protocol dat 
de afscheiding van België moest regelen.39 Koning Willem I aanvaardde de voorwaarden 
voor scheiding in het voorstel echter niet en besloot zijn rechten gewapenderhand te gaan 
verdedigen. Op 2 augustus 1831 begon de Tiendaagse Veldtocht. De eerste en tweede 
divisie trokken langs Turnhout België in. Vele cadetten en ook enige leraren van de KMA, 
zoals de bekende docent Nederlands en publicist Jan Wap, namen deel aan de veldtocht.40 
Personeelsleden van de KMA afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden werden, voor zover 
ze zelf nog niet waren vertrokken, eervol ontslagen. Tijdens de Veldtocht werden veelvul-
dig Nederlandse gewonde soldaten overgebracht naar het militair hospitaal in Breda, het 
Huis Brecht dat was ingericht als garnizoensziekenzaal. Het Kasteelplein werd deels afge-
sloten om als wandelplaats voor de patiënten te worden gebruikt.41 De veldtocht verliep 
niet slecht voor de Nederlanders maar na tien dagen dwongen de Fransen en de Engelsen 
de koning om zijn leger naar het noorden te laten terugkeren. Er waren ruim 1100 
Noord-Nederlandse soldaten gesneuveld en ongeveer evenveel Belgen. Willem I had zijn 
doelstellingen niet gehaald en hield zijn leger achter de hand zo lang de onderhandelingen 
duurden.



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 71 (2018)       83

35  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 37, 38.
36  Bredasche Courant, 15-11-1831.
37  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 131.
38  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 176 e.v., 99; Marneffe, Een halve eeuw heren, 142, 143, 161.
39  Koch, Koning Willem I, 463.
40  Wolf, ‘De Belgische Opstand’, 36 e.v.
41  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1831, 35, 
42  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 3497 (opgaaf van stadsarchitect J. Grootens aan B&W d.d. 25-2-1832).

In februari 1832 waren binnen de vesting Breda nog altijd ruim vierduizend soldaten gehuis-
vest. Volgens de stadsarchitect waren zij gehuisvest in de volgende gebouwen:42

KMA 2000 
Kloosterkazerne 740 
Hooge Barakken 700 
Vrouwkenshuis 124 
Huis Sint-Jansstraat 200 
Pelmolen  220 
Huis hoek Nonnenveld 36

Naarmate de afscheiding van België een definitiever gegeven werd, kreeg Breda een belang-
rijkere rol toebedeeld in de toekomstige landsverdediging. In februari 1832 deelde de 
commandant van de Vesting het gemeentebestuur mee dat in de toekomst het garnizoen 
in Breda zou worden versterkt en dat het daarom gewenst was een geheel nieuwe kazerne 

5  De legerbewegingen tijdens de Tiendaagse Veldtocht, in het blauw de Noord-Nederlandse veldtocht in 1831, in het rood de 
Belgische en de Franse troepen die de Belgische opstandelingen te hulp kwamen  (kaart van Hans Erren op Wikimedia Commons)
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te bouwen waarin tweeduizend soldaten konden worden gelegerd. De stadsarchitect  
J. Grootens maakte snel een schetsplan voor een loods waarin 1500 manschappen zouden 
kunnen worden gehuisvest en begrootte de kosten van de bouw op ƒ 26.830.43 Deze zou 
in de plaats moeten komen van de zeer verouderde Hoge Barakken tussen de Oude Vest 
en de Akkerstraat. Er volgden besprekingen van het bestuur met de commandant en de 
provinciaal gouverneur over de locatie en de verdeling van de kosten van de bouw, maar 
men kwam in dat jaar niet verder dan de schetstekeningen. Pas in 1839 werd dit dossier 
weer ter discussie gebracht en sprak het stadsbestuur de wens uit dat het Rijk de genie 
deze kazerne zou laten bouwen en dat het gemeentebestuur bereid was daar een financiële 
bijdrage in termijnen van 50.000 gulden aan te geven.44 De vervanging van de barakken zou 
echter nog jaren op zich laten wachten.

In 1833 beloofde de Nederlandse regering aan België, Frankrijk en Groot-Brittannië de 
militaire status quo te respecteren. Het aantal in Brabant gelegerde soldaten nam af omdat 
de vrijwilligers naar huis waren gestuurd. Maar de mobilisatie van militie en schutterij bleef 
gehandhaafd tot 1839. Koning Willem I bleef hopen op een wijziging in de internationale 
verhoudingen in Europa die hem de mogelijkheid zou bieden het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden te herstellen.45 Breda bleef een belangrijke vestingstad in de frontlinie. In 1834 
volgde generaal David baron Chassé de overleden generaal Jan Ernst Wildeman op als opper-
commandant van de vesting. Het Kasteel bleef tot 1836 in gebruik als huisvesting voor gele-
gerde soldaten. De bibliotheek van de Academie was overgebracht naar Den Haag en vanaf 
1832 werden cadetten opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik. 
In 1835 zond het Bredase bestuur 
een adres aan de koning om hem 
attent te maken op het belang 
van de Academie voor de stad. 
Vanaf november 1836 werden de 
lessen aan de KMA in het kasteel 
van Breda weer hervat, waarvoor 
het gemeentebestuur de koning 
eerbiedig bedankte.46

In 1836 werd het Klein Arse-
naal aan de Oede van Hoorne- 
straat ingrijpend vernieuwd en 
uitgebreid om als extra bevoorra-
dingscentrum voor het leger te 
dienen. In datzelfde jaar werd het 
achtergebouw van het stadhuis 
verbouwd ten behoeve van het 
gebruik voor de militieraad en 
voor gebruik door de schutterij, 
onder andere voor de lotingen en 
keuringen. Daarvoor gebruikte 
men daartoe de bestaande ruim-
ten in het stadhuis.47 6    Generaal-majoor Jan Ernst Wildeman, commandant van de vesting 

Breda die in 1830 na het afkondigen van de staat van beleg toezicht 
hield op het bestuur van Breda. (Stedelijk Museum Breda)
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43  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 3497 (brief van J.Grootens aan B&W Breda d.d. 29-2-1832).
44  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1832, 9,10; idem over 1839, 5.
45  Koch, Koning Willem I, 488
46  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1835, 41 en over 1836, 34.
47  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1836, 7.

| Staat van beleg

Op 2 november 1830 werd voor Breda de staat van beleg afgekondigd, waarna het burgerlijk 
bestuur onder toezicht van de commandant van de vesting, generaal-majoor J.E. Wilde-
man, kwam te staan. Wildeman was niet tevreden over het toezicht op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften door de reguliere stadspolitie. Hij wist bij de minister van Justi-
tie Van Maanen te regelen dat op 7 november 1830 een commissaris-speciaal van politie 
werd benoemd, F.J. van Goor. Van Goor had vier suppoosten beschikbaar voor zijn werk. 

7  Publicatie van B&W van Breda met instructies over reisbeperkingen aan het begin van de Belgische 
Opstand. (Stedelijk Museum Breda, objectnummer ST 04167)
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Hij moest rechtstreeks rapporteren aan de militaire commandant. Van Goor schreef in de 
daarop volgende jaren verscheidene zeer kritische rapporten over de houding van de Bredase 
bevolking in de Belgische kwestie. Hij was zeer argwanend ten opzichte van de katholieke 
clerus en katholieke gerechtsambtenaren en juristen, zoals de advocaten Buysen en Leesberg 
uit Ginneken. Het feit dat zij de petities in 1829 hadden ondertekend of de politieke situatie 
met elkaar bespraken, maakte hen in de ogen van de commissaris-speciaal al verdacht. De 
commandant van de vesting verordonneerde eind november 1830 dat alle inwoners die niet 
tot de schutterij behoorden hun eventuele wapens moesten inleveren. Het stadsbestuur 
vond deze maatregel onnodig gezien de loyaliteit van de bevolking maar werkte toch mee 
aan de uitvoering.48

De regering kwam met allerlei nieuwe veiligheidsvoorschriften. Vreemdelingen moesten 
binnen zes uur een veiligheidskaart bij de politie aanvragen. Herbergiers en logements-
houders moesten hun nachtregisters van gasten strikt bijhouden. Publieke feesten zoals 
kermis, Oudjaar en Vastenavond werden verboden. De verbindingen met België werden 
zo veel mogelijk verbroken, onder meer om te voorkomen dat de Brusselse en Luikse 
dagbladen in Brabantse logementen 
en herbergen werden voorgelezen. 
De politie controleerde bij publie-
ke bijeenkomsten in logementen 
en herbergen de naleving van de 
voorschriften ter voorkoming van 
opruiing of oproer. Wapens moesten 
worden ingeleverd. Men probeerde 
zelfs briefwisseling met België te 
verhinderen.49 Eénmaal werden in 
Breda enkele biljetten gevonden met 
de tekst ‘de koning weg, Leopold 
boven’. Er werd groot alarm geslagen, 
maar de auteur werd niet gevonden.50

Burgemeester De Roy kreeg in 1830 
het verzoek van de gouverneur om 
maandelijks een verslag in te zenden 
over de publieke geest in de stad. De 
Roy stuurde vervolgens voortdurend 
rapportjes waarin hij meldde dat er 
onder de bevolking een gunstige stem-
ming voor de bestaande regering 
heerste en een afkeer van de Opstand 
in de zuidelijke provinciën en dat men 
de bestaande orde wilde behouden.51 
In 1831 meldde De Roy dat de bevol-
king de koning en de prinsen van 
Oranje die Breda op 31 augustus be- 
zochten na de Tiendaagse Veldtocht 
enthousiast hadden toegejuicht.

8    Mr. J.F.C. de Roy van Zuydewijn was van 1815 tot 1852 
burgemeester van Breda. Tijdens de staat van beleg in verband 
met de Belgische opstand kwam hij regelmatig in conflict met de 
militaire autoriteiten en de commissaris-speciaal die was 
aangesteld om de politieke veiligheid te bewaken in de stad. 
(foto H.A. Hagen, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19600351)
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48  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 104 e.v.; SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden 
over 1830, 34 e.v.

49  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1831, 30.
50  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 130.
51  Onder meer SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 365 (missives 102, 187), inv. nr. 363 (missive 53); De Backker, Omstandigheden 

en publieke geest, 12.
52  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1833, 35.
53  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 364 missive 526; inv. nr. 365 (missives 117, 167).
54  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 365 (missive 186).
55  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1833, 33.
56  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1834, 26.
57  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1838, 31.
58  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1830, 20; Eerenbeemt, Vreemde militairen, 166.

Burgemeester De Roy was heel kritisch over het werk van de speciale politiecommissa-
ris Van Goor en nam het op voor de stedelijke commissaris van politie Dieudonné. In het 
gemeenteverslag over 1833 wordt zelfs gesproken van ‘slinksche aanklagte’ en ‘verdraaide 
rapportage’ door de commissaris-speciaal van politie.52 De Roy beklaagde zich verscheidene 
malen bij de gouverneur van de provincie over beslissingen van de militaire autoriteiten 
met betrekking tot de schutterij, waarbij hij de bevoegdheden van het stadsbestuur verde-
digde. Discussiepunten waren bijvoorbeeld het ontslag van in België geborenen en de voor-
dracht voor benoeming van officieren.53 Op 27 februari 1833 deed De Roy namens B&W bij 
de gouverneur van de provincie uitvoerig formeel zijn beklag over bij herhaling ‘opzettelijk 
verdraaide’ rapporten over het stadsbestuur en ingezetenen van de commissaris-speciaal 
en verzocht de gouverneur om maatregelen te nemen zodat Van Goor zou ophouden met 
het verspreiden van onjuiste informatie.54 In 1833 liet Van Goor diverse huiszoekingen 
doen, die overigens niets opleverden, behalve onvrede onder de burgerij. Het gemeentebe-
stuur was over deze huiszoekingen verbaasd en ongelukkig.55 In het gemeenteverslag over 
1834 schreef De Roy nog eens dat de twijfel die er bij sommigen leefde over de goede geest 
onder de ingezetenen van Breda altijd ongegrond was geweest en dat dit door de uitkomsten 
van de verrichte onderzoeken door de militaire autoriteiten alleen maar werd bevestigd.56 
Overigens vermeldde dat zelfde verslag dat er door de dominante aanwezigheid van zo vele 
militairen in de stad weinig gelegenheid was tot verzet.

In 1838 verbood de regering de acceptatie van Belgische munten als betaalmiddel. Het 
gemeentebestuur gaf echter aan de provinciaal gouverneur aan dat dit verbod gezien de 
ligging aan de grens en de bestedingen op de markt van bezoekers uit België bezwaarlijk 
volledig gehandhaafd kon worden.57

Pas op 19 april 1839 tekende koning Willem I het scheidingsverdrag tussen Nederland 
en België. De staat van beleg werd op 13 juni 1839 opgeheven.

| Economische gevolgen

De oorlogsdreiging had in het najaar van 1830 direct allerlei verstorende gevolgen voor de 
stad. De handel en de diligencediensten met België werden gestaakt, pas in 1840 kwam er 
weer een geregelde postwagenverbinding met Antwerpen. Verscheidene gegoede families 
verlieten uit angst of om de inkwartiering te vermijden de stad om zich in Holland te vesti-
gen en brachten daar hun goederen in veiligheid. Sommige protestantse families voelden 
zich bedreigd door de katholieke meerderheid. Zo stuurde de Bredase dominee Van Gogh 
zijn gezinsleden om die reden naar familie in Rotterdam en Den Haag.58
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De boeren die direct buiten de stad hun akkers en weilanden hadden, leden tijdens de 
eerste jaren van de opstand enorm. De genie had opdracht gegeven het gebied direct rond 
de vesting in gereedheid te brengen voor een eventuele verdediging door het onder water 
zetten van akkers en weilanden, het omhakken van bomen en struiken en het ontruimen 
van huizen en stallen.59 Boeren moesten veelvuldig met hun paardenkarren transportdien-
sten verrichten voor het leger of stallen en schuren voor de paarden van het leger beschik-
baar stellen. De coördinatie van het tijdig beschikbaar zijn van de paardenwagens werd 
door het militair commando opgedragen aan het gemeentebestuur.60 In Breda waren niet 
voldoende paardenwagens daarom verzocht de burgemeester regelmatig aan zijn collega’s 
van plattelandsgemeenten in West-Brabant om wagens ter beschikking te stellen. De boeren 
kregen wel een vergoeding voor geleden schade, maar deze was lang niet altijd voldoende. 
Sommige boeren profiteerden natuurlijk wel van de gestegen voedselprijzen, met name in 
de winter van 1830-1831.61

In de eerste jaren van de opstand hadden vrijwel alle stedelingen te lijden van de sterk 
gestegen voedselprijzen. Die stijging werd veroorzaakt door het samenvallen van slechte 
oogsten door het slechte weer, de vermindering van de productie vanwege de inundaties 
en de sterk vergrote vraag naar voedsel in de regio vanwege de legering van de duizenden 
extra soldaten.62 Zo steeg in 1831 de prijs van rogge met zestig procent. Roggebrood was 
een belangrijk bestanddeel van het volksvoedsel. De hogere voedselprijzen troffen de 
armen natuurlijk het sterkst en leidden tot ondervoeding. Dit zal hebben bijgedragen aan 
het groot aantal slachtoffers in de stad tijdens de cholera-epidemie van 1831-1832. In 1832 
werd het bevel gegeven dat de ingezetenen zich voor drie maanden moesten proviande-
ren. Uiteraard kon niet iedereen dat betalen dus moesten er magazijnen voor de armen 
worden aangelegd. Het stadsbestuur gaf aarzelend gehoor aan deze verplichting. Pas toen 
Franse troepen in het najaar België binnentrokken en de oorlogsdreiging serieuzer werd, 
besloot het gemeentebestuur aan de eisen ten aanzien van de proviandering te voldoen 
door 25 lasten (1 last = ongeveer 3000 liter) rogge te kopen en op te slaan.63 Vanaf 1832 
daalden de prijzen weer door troepenvermindering en gunstige oogst.

Bepaalde bedrijven kwamen in grote moeilijkheden doordat hun afzet naar de Zuide-
lijke Nederlanden wegviel, onder andere de tapijtfabriek van Van Biesheuvel en Houwe-
ling. Met andere bedrijven ging het beter door het wegvallen van concurrenten uit het 
zuiden en door leveranties aan het leger. Het aantal opdrachten in de bouw voor burger-
doeleinden nam door de permanente oorlogsdreiging aanzienlijk af, men durfde niet te 
investeren. Een deel van de werklozen werd door bemiddeling van het gemeentebestuur 
ingezet voor de verbetering van de vestingwerken.64 Er werden vele palissaden geplaatst 
en nieuwe blokhuizen gebouwd en bastions werden van binnenversterkingen voorzien. 
Er werden ook nieuwe magazijnen gebouwd. De schansen bij Terheijden werden weer 
hersteld. Er werden veel dagloners, vaak ook van buiten de stad, ingezet bij het werk aan 
de vesting, die daarvoor verhoudingsgewijs goed werden betaald. Na voltooiing van de 
werken bleven sommige van die arbeiders echter als werklozen in de stad wonen en zorg-
den voor een verhoging van het aantal bedeelden.65

Door de staat van beleg kreeg de gemeente minder inkomsten uit de poort- en pontgel-
den. Een deel van de poortgelden vloeide volgens de bestaande belastingregels direct naar 
het Armenfonds, dat die inkomsten nu moest missen. Dit leidde er mede toe dat in de meeste 
jaren vanuit de stadskas een extra donatie moest worden gegeven aan het armwezen. De 
gemeente had gedurende de langdurige mobilisatie ook een tekort aan liquide middelen 
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59  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1830, 41.
60  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 3510 (dossier declaraties transportmiddelen voor militairen 12-4-1831).
61  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 58 e.v.
62  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 155.
63  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1832, 40.
64  Duijghuisen, Geschiedenis van Breda, 52; De Backker, Omstandigheden en publieke geest, 19; SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag 

van stads administratie aangelegenheden over 1831, 23; idem over 1832, 28.
65  Neeteson, Armen- en sociale ziekenzorg in Breda, 23.
66  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 155.
67  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1831, 10 e.v.
68  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1837, 13 e.v.
69  SAB, Gemeentebestuur Breda 1815-1925, inv. nr. 3132 (brief d.d. 7 juni 1839).
70  SAB, Gemeenteverslagen 1830-1839, Verslag van stads administratie aangelegenheden over 1839, 14, 15.
71  Eerenbeemt, Vreemde militairen, 72 e.v., 136.

omdat zij allerlei vergoedingen van door burgers aan het leger verleende diensten, zoals 
inkwartiering en transporten, had uitbetaald, terwijl de afrekening door het ministerie van 
Oorlog traag verliep.66 Anderzijds nam de opbrengst van de gemeentelijke opcenten bij de 
indirecte belastingen op vlees, granen, gedistilleerd, bier, brandstoffen en voeder sterk toe 
door het groter aantal soldaten in de stad. Bovendien werd de vesting nu beter bewaakt zodat 
het binnensmokkelen van levensmiddelen zonder daarvoor belasting te betalen sterk 
verminderde.67 Vanaf 1833 namen de opbrengsten van de indirecte belastingen weer af 
omdat het aantal soldaten dat in de stad verbleef terugliep.68

Het met een sluis op peil houden van de waterstand rond de vesting ten behoeve van 
de inundaties leidde tot een verstoring van de waterstromen in en rond de stad. Op 
verschillende plekken ontstonden nieuwe zandbanken en de rivier de Mark en andere 
waterlopen slibden geleidelijk dicht. De stadsarchitect A.J. Cuijpers meldde burgemeester 
en wethouders van Breda dat er in de Mark acht zandbanken waren ontstaan met een 
volume van 3520 m3 en dat verwijdering ongeveer 2100 gulden zou gaan kosten.69 Na de 
definitieve opheffing van de inundaties in 1839 moest worden besloten tot een ingrijpen-
de opruiming en uitdieping van de rivier en de andere waterlopen in de stad, waaraan het 
Rijk voor een deel meebetaalde.70

Bepaalde groepen middenstanders profiteerden van het verblijf van de vele soldaten in 
de stad. Het aantal bakkers nam toe. Uitbaters van koffiehuizen, tappers en handelaren in 
jenever alsmede uniform- en schoenmakers deden goede zaken. De stad herbergde het 
voornaamste magazijn van krijgsbehoeften en levensmiddelen voor de legereenheden die 
in de omtrek van de stad gevestigd waren. Het leger maakte gebruik van tussenhandelaren 
voor de foerage van de garnizoenen: dat waren waarschijnlijk degenen die het meest 
profiteerden van de mobilisatie. Officieren en rijke vrijwilligers haalden nogal eens hun 
neus op voor de militaire keuken en aten op eigen kosten in koffiehuizen of lieten de 
Bredase middenstand etenswaren en wijn leveren.71

Voor sommige gezinnen was de mobilisatie een financiële strop omdat door de dienst-
plicht arbeidskracht en inkomsten wegvielen. De dienstplicht kon je laten vervullen door 
remplaçanten, maar dat kostte veel geld. Sommige boeren en andere ondernemers staken 
zich in de schuld om hun zonen voor het eigen bedrijf beschikbaar te houden. Oudere inwo-
ners moesten dienst doen in de schutterij ter beveiliging van de vesting. De schutterijen 
vormden in uiterste nood ook een reserve voor het nationale leger. Aanvankelijk durfde de 
regering de Brabantse schutterijen niet op te roepen omdat men twijfelde aan de loyaliteit 
van de Brabanders, maar vanaf 1831 moest de eerste ban van de Bredase schutterij gaan 
deelnemen aan de manoeuvres buiten de stad. Dat betekende dat de tweede ban moest 
opkomen om de lokale diensten over te nemen. De dienstdoende schutters werden door het 
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stadsbestuur slechts voor een klein deel schadeloos gesteld voor de derving van hun norma-
le inkomsten.72 Aan het einde van de staat van oorlog met België in 1839 constateerde het 
gemeentebestuur een toename aan te bedelen armen door uit de dienst ontslagen voorma-
lige soldaten van het garnizoen die in Breda bleven wonen en geen werk konden vinden.73

| Conclusies

Hoewel een deel van de grieven van de Belgische opstandelingen tegen het beleid van de 
regering van koning Willem I door het katholieke, politiek bewuste deel van de Bredase 
bevolking werd gedeeld was er in de stad geen sprake van een revolutionaire stemming. 
Men hoopte dat de regering de klachten van de katholieken serieus zou nemen, maar wilde 
tegelijkertijd loyaal blijven aan de koning. Bovendien zou elke vorm van verzet door de 
aanwezigheid van meer dan 4000 soldaten op een bevolking van 11.000 inwoners geen 
enkele kans op succes hebben gehad.

Ook al werd er in Noord-Brabant nauwelijks gevochten, de Belgische Opstand verstoorde 
in Breda en omstreken de gang van zaken in velerlei opzichten ingrijpend. De verbindingen 
met België werden totaal verbroken. Veel landbouwgebied rond de vesting werd onder water 
gezet. Duizenden extra militairen overstroomden de stad en de omliggende dorpen. Met de 
staat van beleg plaatste de regering het gemeentebestuur onder militair toezicht. De toegang 
tot de stad werd niet alleen streng gecontroleerd, ook aan het openbare leven in de stad 
werden grote beperkingen opgelegd.

Het economische leven kreeg het karakter van een oorlogseconomie. Het merendeel van 
de activiteiten was gericht op de dienstverlening aan het leger en aan individuele soldaten. 
Niet-militaire economische activiteiten werden vaak gehinderd door het wegvallen van 
afzetgebied, het gebrek aan geschikte arbeidskrachten vanwege de dienstplicht of doordat 
vanwege de onzekere toekomst de bereidheid tot investeren ontbrak.

De bevolking werd geconfronteerd met vele vervelende consequenties van de oorlogsdrei-
ging. Vele huishoudens kregen gedurende lange tijd soldaten ingekwartierd. De voedselprij-
zen stegen fors, waardoor er in de armste gezinnen ondervoeding ontstond. Vele huishoudens 
verloren inkomsten omdat mannen gedurende lange tijd dienst moesten doen in militie of 
schutterij. Boeren konden sommige van hun akkers en weilanden niet gebruiken vanwege 
inundaties en moesten veelvuldig transportdiensten verlenen aan het leger. Openbare festi-
viteiten zoals de viering van Oudjaar, Vastenavond en de kermis waren jarenlang verboden.

Een kleine groep ondernemers profiteerde van de mobilisatie: middenstanders die leger 
en soldaten van voedsel, drank, uniformen en andere uitrusting voorzagen. Macro-econo-
misch was de jarenlange aanwezigheid van de duizenden gemobiliseerde soldaten in 
Brabant wel een belangrijke factor. Het ministerie van Oorlog betaalde jaarlijks miljoenen 
aan vergoedingen voor kazernering, inkwartiering en transportdiensten. De soldaten 
verteerden uiteraard ook het nodige in hun legerplaats.

Tuithof concludeerde in zijn studie Breda van Willem V tot Willem II dat Breda in de peri-
ode 1830-1839 door zijn militaire functie sociaal en economisch zwaar achteruit was 
gegaan.74 Ik nuanceer dat door op te merken dat het ook voorafgaande aan de Belgische 
Opstand met Breda sociaaleconomisch al niet goed ging. In 1828 leefde 40 procent van de 
Bredase bevolking al beneden het toenmalige bestaansminimum,75 niet voor niets was het 
gemeentebestuur zo blij met de komst van de KMA in dat jaar. Maar ik onderschrijf Tuithofs 
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74  Tuithof, Breda van Willem V tot Willem II, 156.
75  Neeteson, Armen- en sociale ziekenzorg in Breda 1825-1840, 6.

opvatting dat het restrictieve regeringsbeleid in de periode 1830-1839 het maatschappelijk 
leven voor velen in die tijd ondragelijk maakte en bepaald geen omstandigheden creëerde 
die economische ontplooiing van de stad bevorderden.
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