
1.   Reserve kolonel der Cavalerie b.d. H.W.C.E. (Hans) Mathon, 1938. (fotograaf onbekend, collectie 
Cavaleriemuseum)
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door
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Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw nam de Nederlandse regering haar eerste 
maatregelen om de defensie van Nederland te versterken. In 1936 werd een Defensiefonds 
ingesteld. De jaren daarna werd het defensiebudget langzaam opgevoerd. De discussie of en 
hoe de Nederlandse defensie moest worden versterkt begon echter al enkele jaren eerder. Zo 
werkte de militaire leiding aan plannen en scenario’s, maar dat gebeurde achter de scher-
men. De eerste politiek significante en tevens zichtbare aanzet kwam niet uit de landelijke 
politiek, maar was een regionaal maatschappelijke initiatief dat voorjaar 1934 op gang 
kwam in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Aanleiding waren de zorgen over de 
gebrekkige verdediging van Nederland, maar met name van Zuid-Nederland.

Het initiatief werd aangezwengeld door een deskundige: een gepensioneerde beroepsof-
ficier, de reserve-majoor b.d. der cavalerie H.W.C.E. Mathon, roepnaam Hans, woonachtig 
in Ginneken. Hij ijverde voor versterking van de krijgsmacht en publiceerde daarover. Het 
tegengeluid dat Mathon aanvankelijk in een eenmansactie al vanaf 1932 luid en duidelijk 
liet horen, kreeg in het voorjaar van 1934 momentum toen zijn argumenten door andere 
partijen werden opgepikt die zich ook zorgen begonnen te maken. Een aantal burgemees-
ters in Noord-Brabant en Limburg richtte zich op 25 juni van dat jaar met een open brief 
tot de regering. En ook werkgevers en ondernemers kwamen in actie. De aansporing voor 
een grotere defensie-inspanning met als doel een geloofwaardige krijgsmacht die ook de 
verdediging van de twee zuidelijke provincies en de rest van Nederland buiten de Vesting 
Holland zou omvatten had geen vaste naam, maar werd in krantenartikelen vaak 
omschreven als de ‘actie van het Zuiden’.

De motivatie was misschien regionaal, maar de werking was landelijk. De protestactie 
formaliseerde zich eind 1934 tot een federatief hoofdcomité met plaatselijke actiecomités. 
Majoor Mathon was initiator en werd secretaris. Ook boven de grote rivieren ontstonden 
plaatselijke comités en de organisatie rolde zich over het hele land uit. Op 11 januari 1936 
ontstond na een fusie een vereniging met een landelijke dekking die in de jaren tot de 
Tweede Wereldoorlog zou uitgroeien tot een krachtige nieuwe organisatie die met 
aansprekende acties van zich zou laten horen.

| De familie Mathon

Zoals gezegd is dit artikel opgehangen aan Henri Willem Charles Edmond Mathon. Hans 
Mathon werd geboren op 20 juni 1883 in ’s-Gravenhage en overleed op 15 december 1938 
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in de rang van reserve-kolonel der cavalerie in Breda. Hans was het vierde kind van Jeanne 
Lutkie en Henri Charles Pierre Leonard Mathon (1855-1918). Vader Mathon was van 1907 tot 
1912 commandant van achtereenvolgens het 4e en 2e Regiment Huzaren en in de rang van 
generaal-majoor van 1912 tot 1914 Inspecteur van de Cavalerie – binnen de Koninklijke Land-
macht een zeer prestigieuze post. Twee maanden voor het begin van de Eerste Wereldoorlog, 
op 1 juni 1914, ging hij met pensioen. Een bekende broer was Frans Marie Amand van Schaeck 
Mathon (1853-1931). Deze begon zijn carrière als marineofficier. Van 1892 tot 1898 was hij 
eerst burgemeester van Bergen op Zoom en vervolgens tot zijn dood in 1931 burgemeester van 
Nijmegen. Hij werd begraven in het familiegraf te Ginneken. De band met Ginneken, Breda en 
de krijgsmacht was sterk. Mathons grootvader werd in Breda geboren en overleed in Ginneken. 
Zijn overgrootvader was oud-divisiecommandant en woonde eveneens in Ginneken.1

Militair zijn, zat de familie Mathon in het bloed. Daarnaast was Hans Mathon lid van 
een zeer militair gezin en niet alleen vanwege zijn vader. Het gezin had zes kinderen, maar 
zoals toentertijd vaker gebeurde, overleden een broer en een zus al tijdens hun kinder-
jaren. Drie van de vier overgebleven kinderen waren jongens. En alle jongens werden 
beroepsofficier. De bekendste was Theo Mathon (1900-1988). Hij bereikte de rang van 
luitenant-generaal, gaf enige tijd leiding aan de Staf voor de Civiele Verdediging (SCV) en 
was bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.2

2.   Groepsportret van de Bredase Jacht-Vereeniging De Wilde Faisanterie ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum, 
waaronder E. Mathon (vierde van links) en Th. Mathon (vijfde van rechts), 1896. (foto F. Reissig, collectie Stadsarchief 
Breda, id.nr. 20090026)
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1  NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Officieren KL, 2.13.04, inv. nrs. 593-18, 594-55 en 597-52; Kloosterboer, Inventaris, 8; De Maasbode, avond- 
editie 24 september 1931; Bredasche Courant, dageditie 11 oktober 1863.

2  Nederland’s Patriciaat, 312-314.
3  Romme, ‘In memoriam: H.W.C.E. Mathon’.
4  NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Officieren KL, 2.13.04, inv. nrs. 588-6 en 594-86.

| Mathon – de militair

Hans Mathon komt tot ons via zijn publicaties en artikelen in tijdschriften en dagbladen. Er 
is geen persoonsarchief bewaard en ook is er geen archief van de vereniging die op zijn initi-
atief tot stand kwam. Gelukkig is er wel een kleine hoeveelheid archiefstukken en verspreid 
is enige correspondentie bewaard. Vooral in de periode 1932-1934 was hij heel zichtbaar. In 
de loop van 1935 koos hij als oprichter en secretaris van het comité en de latere vereniging 
naar het zich laat aanzien voor een rol in de luwte. ‘Achtte hij het in het belang der zaak, die 
hij voorstond, anderen naar voren te schuiven, dan was het voor Mathon vanzelfsprekend 
zelve op den achtergrond te treden’, zou een in memoriam schrijven.3

De militaire carrière van Hans Mathon startte in 1898 toen hij op vijftienjarige leeftijd in 
dienst trad als cadet bij de Cadettenschool te Alkmaar. Dat was een militaire middelbare 
school en voorportaal voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Twee jaar later 
ging hij daar inderdaad naar over. Op 23 juli 1903 werd hij bevorderd tot 2e luitenant bij 
het 2e Regiment Huzaren in Roermond. Precies vier jaar later volgde zijn bevordering tot 
1e luitenant. Vanaf 1910 diende hij bij het 3e Regiment en in dit regiment was hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd.4

3.  Viering van het 125-jarig bestaan van het 3e regiment Huzaren. Koningin Wilhelmina tijdens de rondgang in de 
Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, 13 februari 1939. Tweede van rechts met sabel: Willem 
Mathon (1889-1947), oudste dienstdoende officier van het regiment, en middelste broer van Hans Mathon. (foto 
Vereenigde Fotobureaux, collectie Haags Gemeentearchief)
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Al voor de Eerste Wereldoorlog was hij bekend als springruiter en verwierf enige faam als 
lid van het team dat in 1912 na tweemaal winst in het wedstrijdonderdeel voor landenteams 
de zilveren wisselbeker van de America Cup uit de VS mee naar Nederland nam. Ook na 
de Eerste Wereldoorlog bleef Mathon actief als ruiter en in de paardensport. Zo was hij 
bestuurslid van de Bredasche Concours Hippique-Harddraverij- en Renvereeniging.5

Zijn bevordering tot ritmeester volgde in 1918. Een jaar later volgde zijn overplaatsing 
naar het 2e Regiment Huzaren dat was gelegerd in de in 1913 gereedgekomen Trip van 
Zoudtlandtkazerne in Breda. Krachtige bezuinigingen op defensie begin jaren twintig 
waren oorzaak van een halvering tot Halfregiment. Dat betekende het einde voor de huza-
ren in Tilburg. Het afgeslankte regiment werd geconcentreerd in Breda. Mogelijk was 
Mathon bij zijn vertrek de enige ritmeester die meer dan twaalf jaren hetzelfde eskadron 
(4-II R.H.) commandeerde. Majoor werd hij op 1 augustus 1928, drie en een half jaar voor-
dat hij het leger verliet. Per 1 januari 1932 kreeg hij op eigen verzoek als commandant van 
het 5e Eskadron van het 3e Halfregiment Huzaren in Den Haag eervol ontslag en werd 
benoemd tot reserve-majoor bij zijn IIe Regiment Huzaren. Zo bleef hij ‘voor het Wapen 
der Cavalerie behouden’. Tijdens zijn pensionering werd hij in 1935 en in 1938, een half 
jaar voor zijn dood, nog bevorderd tot respectievelijk luitenant-kolonel en kolonel.6 Een 
reden voor zijn vroege pensionering heeft de auteur niet kunnen achterhalen.

4.   Eerste luitenant Hans Mathon met zijn paard Black Rip tijdens het Concours Hippique van Breda, 1912. Datzelfde jaar 
won broer Willem Mathon, waarschijnlijk in Amersfoort, een bronzen medaille met het paard Cigarette. (fotograaf 
onbekend, collectie Het Leven, Spaarnestad Photo)
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5  Vermeulen, ‘America Cup’; Waal, ‘In Memoriam reserve-kolonel H.W.C.E. Mathon’.
6  NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Officieren KL, 2.13.04, inv. nrs. 593-51 en 597-79; Klinkert en Van Hooff, Breda als militaire stad, 100; Roozen-

beek, Tilburg als militaire stad, 53; Waal, ‘In Memoriam reserve-kolonel H.W.C.E. Mathon’; Het Vaderland, ochtendeditie 31 december 1931.
7  Het Vaderland, avondeditie 20 december 1938.

| Mathon – de man

Hans Mathon trouwde in 1915 met Elise Sterck. Het huwelijk bleef kinderloos. Tenminste 
vanaf 1919 woonde het echtpaar op het adres Wilhelminastraat 16 te Ginneken. Hij overleed 
op 15 december 1938 op 55-jarige leeftijd plotseling in het Diaconessenhuis in Breda, waar 
hij al enige tijd was opgenomen na een zware operatie. Zijn overlijden vond plaats slechts 
twee dagen voor de jaarvergadering van de vereniging die hij in de periode 1934-1935 mede 
had opgericht. De uitvaart vond plaats op maandagochtend 19 december in de parochiekerk 
van Ginneken. Het stoffelijk overschot werd ’s middags om twee uur ter aarde besteld op de 
R.K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag.7

In een in memoriam karakteriseerde J. de Waal, die Mathon in 1932 als eskadronscom-
mandant opvolgde, hem als ‘(…) een man met hart voor zijn Wapen, liefde voor het paard en 
liefde voor de Hippische Sport, en daarenboven een groot Vaderlander’. En over de persoon 
zei hij: ‘Ondanks zijn oogenschijnlijke strengheid was hij een goed chef voor zijne officieren 
en minderen; daar hij streng was voor zichzelf kon hij veel van anderen eischen’. ‘Sterke 
bezieling’ en ‘grote stuwkracht’ waren karakteriseringen in de Limburger Koerier, waarschijn-

5.  De winnaars van de America Cup rond hun prijzen. Van links naar rechts: ritmeester Van Gellicum en de luitenants 
Labouchère, Mathon en Coblijn, 1912. De zilveren beker is onderdeel van de vaste expositie van het Cavaleriemuseum in 
Amersfoort. (fotograaf onbekend, collectie Cavaleriemuseum)
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lijk van de hoofdredacteur. Deze noemde ook een ‘(…) stroefheid in het spreken die ‘t den 
ijveraar soms moeilijk maakte zich tot anderen te wenden’. J.A.M. Romme, die we later nog 
zullen terugzien, schreef een dag na zijn overlijden: ‘Zijn ietwat stugge natuur maakte het 
velen moeilijk hem nader te leeren kennen, daar hij zich niet dadelijk gaf. Gelukte het echter 
tot hem door te dringen, dan kwam men aldra tot het besef te doen te hebben met een man 
in den besten zin van het woord.’ Het in memoriam in het blad Ons Leger beschreef een 
andere karaktereigenschap die typerend was voor zijn werk in de latere Vereeniging voor 
Nationale Veiligheid, namelijk zijn ‘onbaatzuchtigheid’. De Waal vulde aan: ‘Het zou zeker 
niet in zijn lijn liggen, indien hier nog zou worden uitgeweid over de hulp, welke hij – liefst-
in stilte – aan kameraden en kennissen heeft verleend’.8 Tot zover de man.

| Het militaire leven in Breda

Natuurlijk drukte de aanwezigheid van dan nog vier kazernes, naast de nog steeds bestaande 
officiersopleiding aan de KMA, met al hun militairen een zwaar stempel op stad Breda. Het 
begrip ‘militaire leven’ is echter breder dan de zichtbare aanwezigheid van een groot aantal 
dienstplichtigen en andere militairen in de stad. Veel actieve en voormalige beroepsmili-
tairen woonden in de stad en omgeving, waaronder de gemeente Ginneken en Bavel. Met 
name het dorp Ginneken was al ver voor de gemeentelijke fusie in feite onderdeel van Breda. 
Militairen, oud-militairen, reservisten en burgers onderhielden door heel Nederland een 
maatschappelijk middenveld dat actief was op de grens van krijgsmacht en samenleving, ook 
in Breda en de rest van West-Brabant. Voor een juist inzicht in de achtergronden van Mathons 
actie is enig overzicht van dit specifieke maatschappelijk middenveld noodzakelijk, met de 
organisaties die daarin actief waren. Zoals we hieronder zullen zien, was het initiatief van 
Mathon geheel in lijn met het geluid vanuit een klein aantal organisaties dat al sinds de jaren 
twintig fel ageerde tegen antimilitarisme en tegen afbraak van de krijgsmacht en daarnaast 
ijverde voor versterking van de krijgsmacht. In de jaren twintig waren deze organisaties 
zwaar in het defensief. Het protest dat in 1934 op gang zou komen probeerde, vanuit de 
belangenorganisaties gezien, het initiatief te herwinnen door het offensief te kiezen.

In Breda en de regio West-Brabant waren twee semi-militaire organisaties actief: Ten 
eerste de verschillende afdelingen van de landelijke Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
(BVL), die waren gegroepeerd in een ‘Westbrabantsch Verband’; ten tweede de Bredase 
Vrijwillige Burgerwacht. Die laatste was waarschijnlijk een van de grootste en best geor-
ganiseerde particuliere burgerwachtverenigingen in Nederland. Burgemeester Van Sons-
beeck was daarvan waarschijnlijk de initiatiefnemer – De Maasbode noemde hem in ieder 
geval ‘schepper’ van de Bredasche Burgerwacht.9 In beide organisaties konden militaire 
reservisten en burgers zich lokaal op vrijwillige basis inzetten voor het handhaven van de 
openbare orde in de eigen gemeente. De BVL viel onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Oorlog, later Defensie, de burgerwachten waren de verantwoordelijkheid 
van de minister van Binnenlandse Zaken.

Invloedrijk waren de verschillende officiersverenigingen en dan met name de zogenaamde 
‘categorale’ verenigingen; die waren en zijn bedoeld voor officieren van alle wapens en 
dienstvakken. Voor de landmacht waren dat er vier. Van de protestants-christelijke Nati-
onaal Christen Officieren Vereniging (NCOV) noch de Vereeniging van Officieren van 



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 71 (2018)       185

8  Waal, ‘In Memoriam reserve-kolonel H.W.C.E. Mathon’; NN, ‘In memoriam H.W.C.E. Mathon’; Bredasche Courant, dageditie 28 november 
1919; Limburger Koerier, dageditie 19 december 1938; Romme, ‘In memoriam: H.W.C.E. Mathon’.

9  De Maasbode, ochtendeditie 2 september 1928.
10  Graafland, Gedenkboek, 170.
11  De Reserve-Officier, 16 (1936), nr. 1 (januari), 2; id., 19 (1939), nr. 7 (juli), 96.

de Koninklijke Landmacht (VOKL) heeft de auteur informatie met betrekking tot Breda 
beschikbaar. De andere twee, de katholieke ARKO en de neutrale AVNRO, waren twee rela-
tieve nieuwkomers.

De Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging (ARKO) ontstond in 1919. 
De ARKO telde in 1929 in totaal 642 leden. Direct na Den Haag en voor Maastricht behoor-
de de afdeling Breda met 75 leden tot de grootste drie afdelingen van de vereniging.10 De 
Algemeene Vereeniging van Nederlandsche Reserve-Officieren (AVNRO) was een fusiever-
eniging van een groot aantal in oorsprong plaatselijke reserveofficierenverenigingen én 
een grotere landelijke belangenvereniging die eind 1917 tijdens de mobilisatie was opge-
richt. Deze AVNRO telde eind 1934 ruim 1400 leden. Met 37 leden was de afdeling Breda 
in 1934 een van de kleinere afdelingen en tevens de enige afdeling in West-Brabant. Door 
concurrentie van ARKO duurde het lang voordat de AVNRO in het zuiden en oosten van 
Nederland voet aan de grond kreeg.11

De officiersverenigingen behartigden de belangen van hun leden onder andere in een 
regulier overleg met de minister en gaven de minister regelmatig gevraagd en ongevraagd 
advies op basis van hun visie op de deplorabele toestand en de sombere toekomst van met 

6.   Officiële ontvangst van de Vereniging van Officieren van de Koninklijke Landmacht (VOKL) in het stadhuis van Breda. 
Groepsfoto vóór de achteringang van het stadhuis, 9 december 1938. Op de eerste rij burgemeester B.W.T. van Slobbe 
en wethouder F.S.A. van der Werf. (foto Fotopersbureau Het Zuiden, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19520637)



186 ‘Niemand koopt een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht’. 
 Majoor Hans Mathon en de actie voor een betere defensie van Zuid-Nederland, 1932-1935

7.  Herdenkingsbijeenkomst bij het Citadelmonument te Ginneken, 20 december 1932. (foto Fotopersbureau Het Zuiden, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. GN19901822)

8.  Herdenkingsbijeenkomst bij het Citadelmonument te Ginneken, 20 december 1932. Aanwezig is luitenant-generaal b.d. 
C.A. Prins, inwoner van Ginneken (met hoed en witte das, links van het midden). (foto Fotopersbureau Het Zuiden, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19871073)
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12  NN, ‘Onderscheidingen’. Hans Mathon werd onderscheiden met het Officiers-Kruis van de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De 
melding noemt zijn lidmaatschap van de afdeling Breda van de AVNRO in 1937.

13  Het Vaderland, avondeditie 4 februari 1933.
14  NN, ‘25 jaar Koninklijke Vereeniging “Ons Leger”’, 152.

name de landmacht. Hoogstwaarschijnlijk was Hans Mathon in 1934-1935 lid van de 
afdeling Breda van de AVNRO.12

Gezien zijn activiteiten vanuit zijn rooms-katholieke gezindte was hij mogelijk ook lid 
van de katholieke ARKO die een hechte relatie had met de rooms-katholieke zuil. De 
vereniging was ooit gestart met een zelfstandig defensierapport, gericht op de katholieke 
volksvertegenwoordigers in het parlement. De katholieke partij RKSP, die in 1926 formeel 
werd opgericht, was traditioneel een voorstander van bezuinigingen op defensie. Maar in 
de eerste helft van de jaren dertig zou zij met enige moeite een scherpe draai maken naar 
een investeringsbeleid. Begin 1933 leverde de ARKO een bijdrage aan een nieuwe partij-
commissie die het ‘militaire vraagstuk’ zou gaan bestuderen. Mathons jongere neef A.J.E. 
Mathon was namens de ARKO lid van een subcommissie.13

Een belangrijke organisatie die krachtig stelling nam tegen antimilitarisme en ijverde 
voor versterking van de krijgsmacht en in het nog te beschrijven actiejaar 1934 een rol zou 
spelen, was de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging ‘Ons Leger’ (KNVOL). Deze vereni-
ging gaf en geeft invulling aan het streven naar een zo goed mogelijke relatie tussen krijgs-
macht en samenleving. De landelijke vereniging werd begin 1912 in Breda opgericht 
vanuit een van oorsprong plaatselijk initiatief van twee jonge infanterieofficieren, Th.C. 
van Erp en B.W.T. van Slobbe. De laatste was van 1930 tot 1936 gouverneur van Curaçao en 
daarna van 1936 tot 1947 burgemeester van Breda.14

9.   Generaal C.J. Snijders b.d. (links) en burgemeester W.G.A. van Sonsbeeck (rechts) in de Sint Annastraat na afloop van de 
onthulling van een gemeentelijke gedenksteen in het pand Catharinastraat 93, 8 september 1931. In 1831 was het pand 
het hoofdkwartier van Prins Frederik der Nederlanden. (foto Fotopersbureau Het Zuiden, collectie Stadsarchief Breda, 
id.nr. GN19901761)



188 ‘Niemand koopt een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht’. 
 Majoor Hans Mathon en de actie voor een betere defensie van Zuid-Nederland, 1932-1935

Wegens gebrek aan initiatief vanuit de overheid organiseerde Ons Leger samen met andere 
organisaties in 1931 en 1932 sterk nationaal georiënteerde herdenkingen in Breda en Ginne-
ken bij het honderdjarig jubileum van de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog en het beleg 
van de citadel van Antwerpen.15

| Recht op veiligheid

Mathon was al tijdens zijn diensttijd actief als auteur in bladen zoals het Cavaleristisch 
Tijdschrift, waarvan hij een van de oprichters was, en de Militaire Spectator en publiceerde 
enkele brochures. Het ging dan om militair-technische ontwikkelingen op het gebied van 
de cavalerie en gemotoriseerde troepen. In 1932, kort na zijn vrijwillige pensionering, lijken 
twee internationale ontwikkelingen Mathon te hebben aangezet vanuit het kleine Ginne-
ken politiek in actie te komen. Dat was in de eerste plaats de sinds het einde van de Eerste 
Wereldoorlog gespannen relatie met België en in de tweede plaats de Ontwapeningscon-
ferentie in Genève, die in februari dat jaar van start was gegaan. De conferentie had vrede 
en wederzijdse ontwapening als doel – het innen van het vredesdividend van de Eerste 
Wereldoorlog als het ware. Als kersverse militair medewerker van het katholieke Dagblad 
van Noord-Brabant schreef Mathon in 1932 een serie artikelen en in vervolg daarop publiceer-
de hij datzelfde jaar twee brochures met de titels Nederland en België en Het recht op veiligheid.

Het recht op veiligheid bevat eerdere artikelen en twee nieuwe beschouwingen over 
veiligheid, arbitrage en ontwapening. De krantenartikelen behandelden het recht op 
veiligheid, niet alleen van België maar ook van Nederland; allebei neutrale landen – ‘onzij-
dig’ in de bewoordingen van die tijd. Mathon stemde in met de Franse stellingname in de 
conferentie dat veiligheid aan ontwapening diende vooraf te gaan. Elke staat – en dus ook 
Nederland – had ‘recht op veiligheid’. Een internationaal wetgevend orgaan dat effectief 
voor handhaving van afspraken over collectieve veiligheid kon zorgen, was er, ondanks 
het bestaan van de Volkenbond, in Mathons ogen echter nog niet. Opmerkelijk is dat 
Mathon ondanks de officiële neutraliteitspolitiek de onzijdigheid van Nederland afwees. 
In zijn ogen was het sluiten van onderlinge, bilaterale overeenkomsten tussen landen de 
enige mogelijkheid om veiligheid te verzekeren.

Het mag duidelijk zijn dat in de nog komende ‘actie van het Zuiden’ enkele diepgewor-
telde regionale gevoeligheden meespeelden. Cees Meijer, de biograaf van Jan de Quay, die 
in de actie nog een rol van betekenis zou gaan spelen, spreekt over ‘grote verschillen in 
sociale ontwikkeling tussen Holland en de provincie’ en verwijst naar het begrip ‘regiona-
lisme’ dat als stroming ‘(…) tijdens het interbellum werd gekenmerkt door een duidelijk 
anti-Hollands sentiment: afkeer van de overheersende positie en de stedelijke cultuur van 
“Holland” en “Den Haag”’.16 Iedereen die het zuiden kent weet dat deze gevoelens nog niet 
geheel zijn verdwenen. Ook Mathon appelleerde eraan. In zijn brochure van 1932 citeerde 
hij bijvoorbeeld een bericht in de Nieuwe Tilburgsche Courant: ‘Wij zijn even anti-oorlogs-
gezind als wie ook. En niets liever dan algemeene ontwapening. Maar voor een antimili-
tarisme, dat den last zou leggen op twee Katholieke provincies, bedanken wij.’17 Ook een 
hoofdredactioneel artikel uit die tijd in het Eindhovensch Dagblad liet een dergelijk geluid 
horen: ‘Holland, dat zich historisch nog altijd gaarne als ’t hoofd en ’t hart van Nederland 
beschouwt, moge zich veilig voelen achter de waterlinie, Brabant en Limburg zijn niet 
meer de generaliteitslanden, die als waardelooze aanhangsels zijn te beschouwen; zij zijn 
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15  Schulten, ‘In het voetspoor’.
16  Meijer, Jan de Quay, 66.
17  Mathon, Het recht op Veiligheid, 59.
18  Eindhovensch Dagblad, dageditie 8 mei 1934.
19  Mathon, Nederland en België.

integendeel bloeiende en belangrijke Nederlandsche gewesten, wier belangen op den 
voorgrond dienen te komen als de militaire bezuiniging straks ter tafel wordt gebracht 
(…).’ Het beeld dat de auteur als kop voor dit artikel heeft gekozen is dit: ‘Niemand koopt 
een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht of een auto, waaraan een wiel ontbreekt, 
maar in de Kamers zal men met overtuiging een leger propageeren, dat vrijwel machteloos 
zal staan voor zijn zware taak en men zal zonder gewetensbezwaar stemmen voor ’n 
onbruikbaar instrument (…)’.18

| Nederland en België

Mathons brochure met de titel Nederland en België19 ging aan Het recht op veiligheid vooraf en is 
belangrijker voor dit verhaal. In deze brochure beschreef Mathon de strategische situatie van 
Nederland, België en de Europese grootmachten daaromheen, in de eerste plaats Frankrijk. 
Een korte beschrijving van de inhoud biedt de context die nodig is om de actie in 1934 te 
begrijpen.

Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden België en Nederland een moeizame 
onderlinge relatie als gevolg van hardnekkige diplomatieke geschillen. Zo had België in 1919 
aan Nederland territoriale eisen gesteld die veel verontwaardiging wekten. Nederland zou 
Zeeuws-Vlaanderen en de hele provincie Limburg aan België moeten afstaan, alsmede de 
gezamenlijke grens door Noord-Brabant moeten rechttrekken, uiteraard in het nadeel van 
Nederland. In de jaren twintig speelden nog enkele kwesties, maar begin jaren dertig was het 
grootste leed geleden en was er een aarzelend begin van overleg en samenwerking.

En dan waren er de afscheiding van België in de periode 1830-1839 en de rol die Frank-
rijk daarin had gespeeld. Zeker bij een rechts-conservatief, nationaal gezind deel van de 
Nederlandse bevolking leefden nog nostalgische gevoelens rond de deling van het toen-
malige koninkrijk. Sinds de afscheiding van België koos Nederland min of meer gedwon-
gen voor een strategie van strikte neutraliteit of ‘onzijdigheid’. België was ook neutraal, 
maar die neutraliteit werd door Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland gegarandeerd, al 
was Duitsland vanwege de agressieve schending van de Belgische neutraliteit in 1914 als 
garantiepartner weggevallen. Vervolgens sloot België in 1920 een militair akkoord met 
Frankrijk, waardoor het land in feite zijn neutraliteit opzegde en militair gezien een bond-
genoot van Frankrijk werd. Bovendien waren de bepalingen van het akkoord geheim, 
waardoor onduidelijk was wat precies tussen de twee landen was afgesproken. In 1936 
koos België onder druk van de internationale ontwikkelingen voor een zelfstandigheids-
politiek, losser van Frankrijk, en zegde het militaire akkoord op. Maar zover was het in de 
hier beschreven periode 1932-1935 nog niet. In 1930 was Frankrijk juist begonnen met de 
bouw van de Maginot-linie. België startte datzelfde jaar met de aanleg van het brede 
Albertkanaal tussen Luik en Antwerpen, langs de grens met Limburg en Noord-Brabant. 
Het kanaal werd van meet af aan voorzien van verdedigingswerken. Rond Luik werd de 
bestaande fortengordel drastisch gemoderniseerd. En vlak over de grens bij Maastricht, in 
Eben-Emael, begon in 1932 de bouw van op dat moment een van de modernste forten ter 
wereld dat het strategische ‘gat’ tussen Luik en Maastricht moest dichten.
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In Mathons beleving en die van anderen was België niet meer dan een satelliet van de 
Franse defensie en trokken de Fransen hun nieuwe en krachtige defensie via België door 
naar de Nederlandse zuidgrens. In Nederland was de hoofdverdediging juist gericht op de 
beveiliging van het hart van het land in de Vesting Holland, achter de grote rivieren en het 
water van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Strategisch gezien, vanuit Frans-Belgisch én 
Duits perspectief, had het onverdedigde ‘gat’ tussen de verdedigingslinies van de Europese 
mogendheden zich ten opzichte van de situatie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 
in 1914 dus naar het noorden verplaatst. Het ‘gat’ lag nu tussen de grote rivieren in Midden- 
Nederland en het Albertkanaal in Noord-België. Deze open flank was een uitnodiging voor 
alle Europese mogendheden om in een eventuele komende West-Europese oorlog van 
Zuid-Nederland het slagveld te maken, zoals Vlaanderen dat was geworden in 1914.

In de Limburger Koerier van 9 november 1932 constateerde Mathon dat de Franse en 
Belgische militaire staven geen enkele rekening meer hielden met de Nederlandse defen-
sie. ‘Men zal zich afvragen of er dan heelemaal niet meer gelet wordt, wat het Nederland-
sche leger zal doen? Het is pijnlijk hierop het antwoord te moeten geven, dat — in tegen-
stelling met 1914 — met het Nederlandsche leger geen rekening meer wordt gehouden. 
Nederland wordt in het buitenland overal beschouwd als de bakermat van de weerloos-
heidspropaganda en heeft daardoor zulk een “goeden” naam gekregen, dat men in de 
eerste plaats den wil tot weerstand bieden niet aanwezig acht.’20

| Onverantwoorde bezuinigingen

Begin jaren dertig liepen de internationale spanningen langzaam maar zeker op. Volken-
bond, collectieve veiligheid en ontwapening verloren in de eerste helft van de jaren dertig 
snel aan invloed. Na een hoopgevende start in 1932 liep de Ontwapeningsconferentie uit 
op een mislukking. Op 30 januari 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht. Eind 1933 verliet 
Duitsland de conferentie en vervolgens de Volkenbond. Begin 1935 zou Duitsland zijn 
herbewapeningsprogramma bekendmaken.

In Nederland werd op 23 mei 1933 het tweede kabinet-Colijn beëdigd. Dit extraparlemen-
taire centrumrechtse ‘crisiskabinet’ moest het hoofd bieden aan de in 1929 uitgebroken 
internationale economische crisis die ook Nederland hard trof. In 1935 – het jaar dat dit 
kabinet zou vallen – was dertig procent van de beroepsbevolking werkloos, een ongekend 
hoog percentage. Defensie was een van de departementen waar hard werd bezuinigd.

In 1933 en vervolgens begin 1934 maakten de conclusies van twee opeenvolgende 
bezuinigingscommissies duidelijk dat verdere bezuinigingen op de Nederlandse defensie 
niet verantwoord waren. Eerst was er het eindrapport van de bezuinigingscommissie- 
Welter (26 oktober 1931 – 16 mei 1933). Dat concludeerde dat ten aanzien van de defen-
siebegroting met behoud van de bestaande organisatie van de krijgsmacht nauwelijks 
ruimte was voor verdere inkrimping. De op 1 september 1933, een week voor Prinsjesdag, 
ingestelde commissie-Idenburg moest vervolgens komen met voorstellen voor bezuini-
gingen op de uitgaven voor de ‘weermacht’ en voor de verdeling van defensiekosten ten 
aanzien van de marine tussen Nederland en Indië. Doel was om zo’n 25 miljoen gulden 
aan besparingen te vinden. Het rapport-Idenburg was februari 1934 gereed. Het conclu-
deerde onder meer dat verder bezuinigen op de Nederlandse defensie eigenlijk onverant-
woord was.21 Een geloofwaardige verdediging van het Nederlandse grondgebied buiten de 
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20  Limburger Koerier, dageditie 9 november 1932.
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Nederlandse luchtwapen’, 232.
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23  De Tijd, 14 november 1933; Limburger Koerier, dageditie 16 november 1933.

Vesting Holland was niet meer mogelijk. Vanwege het voortijdig lekken van een deel van 
de inhoud wekte het rapport al voor publicatie veel publieke beroering.

Intussen werkte de krijgsmacht zelf vanaf 1934 achter de schermen aan een nieuwe 
defensiestrategie. Begin 1935 zou chef van de Generale Staf I.H. Reijnders aan de katholieke 
minister van Defensie L.N. Deckers, sinds 1929 verantwoordelijk voor de bezuinigingen, 
een uitvoerig memorandum sturen waarin hij de regering probeerde te overtuigen van de 
ernst van de internationale situatie en de achterstand van Nederland op het gebied van 
defensie. Zicht- en hoorbare harde kritiek was op dat moment echter alleen mogelijk vanuit 
de samenleving.22

| Aanzet en oproepen

Het protest zelf laat zich niet eenvoudig samenvatten. Er zijn verschillende lijnen en 
verschillende spelers. De eerste lijn is een politiek-strategische, waarbij een actieve defensie-
politiek moest leiden tot een sterke krijgsmacht met een voldoende afschrikkende werking, 
zodat Nederland in een volgend conflict net als in 1914 neutraal zou kunnen blijven. De 
gebrekkige afschrikkende werking van de krijgsmacht, zoals die in 1932 door Mathon 
in zijn eenmansactie al was gesignaleerd, vormde de basis van deze lijn. De tweede lijn is 
economisch van aard. Verhoging van de defensie-uitgaven zou als gunstig bijeffect hebben 
dat industrie en nijverheid werden gestimuleerd en de werkgelegenheid bevorderd. Een 
derde lijn, die minder nadruk kreeg, gaat over wat wij tegenwoordig civiele verdediging 
zouden noemen. De verwachting was dat in een volgend conflict alle geledingen van de 
samenleving, dus inclusief economie en burgers, wapen en doelwit zouden worden. Dit 
maakte economische weerbaarheid noodzakelijk. Dat door de toenemende industrialisatie 
de veiligheid van Noord-Brabant en Limburg steeds belangrijker was geworden voor de 
gehele Nederlandse defensie werd als argument gebruikt in het protest.

Nog tijdens de begrotingsbesprekingen in het najaar van 1933 schreef Mathon aan de 
Katholieke Wereldpost in Breda een kritisch commentaar op de begrotingsbesprekingen 
ten aanzien van het departement van Buitenlandse Zaken. Kort gezegd rekende de rege-
ring volgens Mathon niet op de Belgische neutraliteit, maar wel op de collectieve veilig-
heid van de Volkenbond en rechtsbescherming door het in 1920 ingestelde Permanent Hof 
van Internationale Justitie in het Vredespaleis in Den Haag. Daarmee was het voor de 
Nederlandse veiligheid belangrijke Verdrag met België van 1839 naar de stellige mening 
van Mathon ‘niets anders meer dan “een vodje papier”’ geworden. ‘Waar het voor ons 
Brabantsch en Limburgsch volk op aankomt’, vroeg Mathon zich af, ‘is het antwoord op 
de vraag, of een volgende oorlog hier op onze landerijen en akkers zal worden uitgevoch-
ten, of het onze steden en dorpen zijn, die verbrand, verwoest en platgeschoten zullen 
worden, of het onze menschen zijn die doodgebombardeerd en gegast zullen worden, onze 
industrie, die vernield, ons bedrijfsleven dat lamgeslagen, onze kerken en kloosters, die 
ontheiligd zullen worden.’23
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Geheel in lijn met zijn vorige artikel plaatste de redactie van de Limburger Koerier twee 
dagen later een oproep van Mathon aan de Limburgse bevolking. ‘Jongeren en ouderen van 
Limburg, vereenigt U. Laat hooren, dat Gij niet wilt, dat Limburg wordt prijsgegeven aan 
vreemd geweld en Uw zonen worden opgeborgen achter de waterlinie.’ Maar er was ook een 
diepere laag. Het nationaal bewustzijn moest hersteld worden. ‘Wij willen geen fascisme en 
wij willen geen nationaal-socialisme. Maar wat wij willen, dat is een krachtige Regeering, 
die het Gezag hoog houdt en gedragen wordt door een volkswil, die eensgezind is, waar het 
de levensbelangen van land en volk betreft.’ Hier is de echo van een rechts-conservatieve 
politieke oriëntatie van Mathon hoorbaar. ‘De nationale gedachte beheerschte zijn gansche 
doen en laten’, schreef de Limburger Koerier een dag na zijn overlijden.24 Alle in dit artikel 
besproken en nog te bespreken organisaties opereerden in het conservatieve rechterdeel 
van het politieke spectrum.

In januari 1934 deed Mathon vervolgens een oproep aan alle katholieken in Zuid- 
Nederland. Duitsland had slechts enkele maanden eerder de Ontwapeningsconferentie 
verlaten, was vervolgens uit de Volkenbond getreden en bood zijn buurlanden aan om 
niet-aanvalsverdragen te sluiten. En zoals we al hebben gezien, rekende hij niet op de 
collectieve veiligheid van de Volkenbond. ‘Ter wille van de veiligheid der Zuidelijke 
provincies moet het nationaal-solidarisme der Katholieken zorgen, dat tusschen Neder-
land en Duitschland een nonagressie verdrag tot stand komt’, want het initiatief voor zo’n 
bilaterale overeenkomst moest wat hem betreft van de katholieken uitgaan. Op dit idee 
kwam geen reactie. De zuidelijke gevoeligheid leefde boven de grote rivieren niet.25

10.  Het bestuur van de Stedelijke Burgerwacht Weert, 1937. Burgemeester W.F.W. Kolkman (met stok) zit in het midden. 
(foto H. Lamberigts, collectie Gemeentearchief Weert)
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Ook op een ander idee kwam geen respons. Mathon stelde voor de twee zuidelijke provin-
cies te voorzien van een eigen territoriale verdediging. Voor deze ‘veiligheidswacht’ zouden 
korpsen Brabantse en Limburgse Jagers kunnen worden opgericht, bemand met lokale vrij-
willigers, dienstplichtigen en reservisten. Het nieuwe Belgische Regiment Ardense Jagers, 
dat in 1934 nog in oprichting was, diende als voorbeeld.26

| Burgemeesters en bedrijven

Het rapport-Idenburg verscheen op 20 februari 1934. Delen daarvan waren eind januari al 
uitgelekt. Op een open brief van Mathon aan minister De Graeff van Buitenlandse Zaken27 
na bleef het in het zuiden vervolgens een aantal maanden stil, althans in de pers. Eerst lijkt 
een aantal burgemeesters in Limburg en Noord-Brabant in beweging te zijn gekomen. Een 
tweede groep spelers die in beweging kwam, bestond uit enkele zuidelijke organisaties voor 
nijverheid en industrie. Beide lijnen lijken met elkaar verweven. Beide groepen informeer-
den het departement van Defensie of overlegden ermee. En beide groepen hadden contact 
met Hans Mathon, die op zijn beurt met Defensie contact onderhield.

11.   Bezoek van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan het Economisch Technologisch Instituut in Limburg (ETIL), 
Sint Servaasklooster 39 te Maastricht, 12 maart 1935. R.A.H.M. Gielen staat uiterst rechts. (Regionaal Historisch 
Centrum Limburg: GAM collectie 17795, Persbureau Het Zuiden)
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Spil in de burgemeestersgroep was de burgemeester van Weert, W.F.W. Kolkman. Mogelijk is 
er een verband tussen zijn initiatief en een nieuwe verantwoordelijkheid die burgemeesters 
sinds 1927 hadden ten aanzien van luchtbescherming. Zo was er in mei 1933 een Studiever-
eeniging voor Luchtbescherming opgericht die bekend stond als ‘burgemeestersvereniging’. 
Burgemeester L.B.J. van Oppen van Maastricht, die het burgemeestersprotest mede zou 
ondertekenen, was daarvan een van de bestuursleden. Uit deze studievereniging ontstond 
in 1936 de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming (NVL), die tot begin 1940 zou 
uitgroeien tot een organisatie met ruim 220.000 leden.

Binnen de tweede groep – de groep van zuidelijke bedrijven – was aanvankelijk een belang-
rijke rol weggelegd voor R.A.H.M. Gielen, directeur van de N.V. Tweka Tricotfabrieken 
te Geldrop. Daarnaast was hij directeur van het Economisch Technologisch Instituut in 
Limburg (ETIL) te Maastricht. Daar en in Tilburg, verbonden aan de Roomsch-Katholieke 
Handelshoogeschool, bestonden op dat moment de eerste twee van dit soort instituten 
in Nederland. Die hadden als taak te zoeken naar praktische toepassingen voor nieuwe 
economische inzichten en technologische vindingen in het bedrijfsleven. Industrialisatie 
was dus doel maar ook middel. Het politieke doel was het scheppen van voldoende werkge-
legenheid voor de groeiende merendeels katholieke bevolking in het Zuiden. Een veertigtal 
Brabantse bedrijven was hoofdfinancier van het Tilburgse instituut. J.E. de Quay was tech-
nisch directeur. Het is waarschijnlijk dat De Quay en Gielen vanuit hun directeurschap de 
bedrijven binnen hun netwerken hebben benaderd. In Limburg was Gielen waarschijnlijk 
ook de schakel met het Departement Maastricht van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, welke organisatie later in het verhaal een rol zal spelen.28

Er waren ook directe links tussen de twee groepen spelers. Al in februari had Gielen 
met Kolkman overleg gehad over de wijze waarop de laatste zijn collega-burgemeesters 
uit de hoofdgemeenten van Brabant en Limburg bijeen zou kunnen brengen en zou 
kunnen overtuigen van de noodzaak bij de regering stappen te ondernemen. Intussen was 
Hans Mathon in Brabant en Limburg bezig om contacten tussen verschillende werkge-
versorganisaties tot stand te brengen en zich van de medewerking van de zuidelijke pers 
te verzekeren. Zo woonden Gielen en Mathon samen een bespreking bij waar de hoofdre-
dacteuren van de voornaamste Brabantse en Limburgse dagbladen zich bereid verklaarden 
de actie van Mathon te steunen. In april wendde Mathon zich samen met de hoofdredac-
teur van de Limburger Koerier tot Gielen met het verzoek mee te werken aan een van 
Limburg uitgaande actie tot reorganisatie van de gehele oorlogsvoorbereiding, dus ook de 
economische. Mogelijk ging het om dezelfde gelegenheid.29

| Spelers en plaatsen

Mathon, Gielen en Kolkman lijken in deze eerste maanden de voortrekkers. De Quay kwam 
pas later in beeld. Op 30 augustus 1934, de dag voor Koninginnedag, nam Mathon voor het 
eerst contact met hem op.30 Plaatsen van handeling waren Maastricht, Eindhoven en Breda.

In het Nationaal Archief bevindt zich een dossier met daarin enkele nota’s en verslagen 
van Hans Mathon aan een onbekende hoge ambtenaar van het ministerie van Defensie. 
De documenten schetsen een fraai en persoonlijk beeld van de twee cruciale maanden mei 
en juni in het ontstaan van de protestactie en de hand die Mathon daarin had.
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Een nota van 13 mei opende Mathon met de opmerking: ‘Ge zult wel bemerken, dat onze 
actie in de pers in verband met de veiligheid van het Zuiden, voortdurend aan beteekenis 
wint’, gevolgd door de constatering dat ook buiten de pers de actie werd opgepikt. Vanuit 
het ministerie was naar zijn mening enige discretie noodzakelijk. Het was zijn bedoeling 
dat het ministerie op de hoogte zou worden gehouden, maar het was uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om Defensie om medewerking te vragen. ‘Ik tracht den aandrang om tot verster-
king van de weermacht te komen, zooveel mogelijk van niet-militaire zijde uit te doen gaan.’ 
Tevreden constateerde hij dat men in militaire kringen het misschien niet in alle opzichten 
met hem eens was, maar ‘(…) in niet-militaire kringen heb ik in elk geval met dit betoog wèl 
succes en daar komt het m.i. op aan.’

Met betrekking tot de burgemeesters schreef hij: ‘Wat betreft de versterking van de 
weermacht is mijn bedoeling te trachten gedaan te krijgen, dat de burgemeesters zich tot 
de Regeering wenden en daarbij de aandacht vestigen op maatregelen, die genomen 
zouden kunnen worden (…).’31 En met betrekking tot het Departement Breda van de Neder-
landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel doelde hij op een verzoek van dat 
departement aan het hoofdbestuur ‘(…) om op te komen tegen het voortdurend streven 
van bedoelde Maatschappij naar bezuiniging op defensie uitgaven.’ De Maatschappij 
bestudeerde op dat moment alle bezuinigingsmogelijkheden, niet alleen voor defensie, in 
een eigen adviescommissie.

Een dag later had Mathon een bespreking met het bestuur van het Maastrichtse depar-
tement van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel met de bedoeling 
om ‘(…) gedaan te krijgen om, evenals Breda, bij het Hoofdbestuur te protesteeren tegen de 
voortdurende actie tot bezuiniging op de uitgaven voor defensie.’ Beide departementen 
bleken bereid tot het opzetten van een veel bredere actie, ook buiten hun organisatie.

Enkele dagen later schreef Mathon aan zijn contact bij Defensie: ‘Maar in dit opzicht is 
het goed, dat ge weet hoe de stemming in het Zuiden is en vooral in Maastricht nog zeer 
veel sterker dan hier [Breda]. In Maastricht is men bepaald zeer ernstig gebeten op wat 
men noemt de liberale handelspolitiek van Colijn, waardoor men zich in de eerst[e] plaats 
economisch opgeofferd acht ter wille van de Hollandsche handelsbelangen en in de twee-
de plaats in militair opzicht opgeofferd, omdat alle belangen ondergeschikt worden 
gemaakt aan de veiligheid van de gulden.’32

Zo’n drie weken later, op donderdagmiddag 7 juni, sprak Mathon tijdens de ledenver-
gadering van het Departement Maastricht over ‘De veiligheid der Zuidelijke provinciën’. 
‘Aan belangstelling zal het wel niet ontbreken’, voorspelde De Limburger Koerier een dag 
eerder al. De vergadering werd onder meer bijgewoond door T. Schaepkens van Riempst, 
voorzitter van de Maastrichtse Kamer van Koophandel, en burgemeester van Maastricht 
L.B.J. van Oppen, die enkele weken later een van de ondertekenaars van het nog te beschrij-
ven burgemeestersadres zou zijn. De vraag was of vanuit ‘het meest bedreigde punt van 
Nederland, namelijk Maastricht’, geen protest moest opklinken tegen de eenzijdige bezui-
nigingsdrang van de regering. Door het Maastrichtse departement van de Nederlandsche 
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Maatschappij voor Nijverheid en Handel was toen reeds een comité gevormd dat het 
defensievraagstuk nader zou gaan bestuderen.33

| Naar een burgemeestersadres

Op initiatief van burgemeester Kolkman van Weert vergaderde een aantal zuidelijke 
burgemeesters op 16 mei in het gemeentehuis van Eindhoven. Tien burgemeesters waren 
aanwezig, namelijk die van Breda, Eindhoven, Geleen, Helmond, Kerkrade, Maastricht, 
Sittard, Tilburg, Waalwijk en Weert. De oproep aan de minister die eind juni zou worden 
verstuurd zou behalve door de burgemeesters in deze voorvergadering worden ondertekend 
door hun collega’s van Bergen op Zoom, Heerlen, ’s-Hertogenbosch, Roermond, Roosendaal, 
Venlo en Venray.34 Een belangrijk punt was de wens dat de minister van Defensie hun actie 
zou steunen. Kolkman was kort voordien al bij minister Deckers op bezoek geweest. Uit 
het uitgebreide vergaderverslag blijkt dat Kolkman graag wilde dat het overleg zou leiden 
tot een rapport aan de minister van Defensie of in ieder geval een ‘daad’ waaruit de minis-
ter duidelijk zou worden dat in het Zuiden bij de bevolking ongerustheid bestond over de 
gebrekkige veiligheid. De vergadering werd bijgewoond door Mathon en Gielen, respectie-
velijk als militair deskundige en als vertegenwoordiger van de Limburgse economische en 
industriële belangen. ‘Ik ben daar ook bij uitgenoodigd’, kondigde Mathon in zijn stuk van 
13 mei al aan ‘en zal trachten hun actie in mijn richting te leiden.’35

Vier dagen later, op 20 juni, werd in Eindhoven opnieuw vergaderd door de actievoerende 
burgemeesters. Behalve opnieuw Gielen en Mathon waren dit keer ook de commissarissen 
der koningin van Noord-Brabant en Limburg als toehoorders uitgenodigd. Tijdens de bijeen-
komst werd besloten zich met een oproep – een ‘adres’ in de woorden van die tijd – tot de 
ministerraad te wenden. Manifest is misschien een beter woord. In hun brief van 25 juni aan 
de ministerraad uitten burgemeesters Kolkman van Weert en zijn collega’s uit Tilburg en 
Maastricht, namens veertien van hun zuidelijke collega’s, hun zorgen over de capaciteit van 
de door bezuinigingen verzwakte krijgsmacht in geval van een conflict de neutraliteit van 
alle delen van Nederland te handhaven. De gevaren die dit speciaal voor Brabant en Limburg 
met zich meebracht, konden alleen worden afgewend wanneer de Nederlandse krijgsmacht 
zodanig zou worden versterkt dat van haar een krachtige ‘preventieve’ werking uit zou gaan. 
De afschrikkende werking van de krijgsmacht zou zo groot moeten zijn dat ze elke schen-
ding van de Nederlandse neutraliteit moest kunnen voorkomen.36

| Nijverheid, handel en industrie

Intussen ontwikkelde zich vanuit Maastricht en vooral Breda ook het protest uit de econo-
mische lijn. Slechts enkele dagen na het burgemeestersadres vond in Breda van 28 tot en 
met 30 juni de driedaagse landelijke algemene ledenvergadering plaats van de Nederland-
sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Op de vergadering werden zeker 150 leden 
verwacht uit alle delen van het land.

Zoals eerder beschreven hadden de beide departementen in Breda en Maastricht vraag-
tekens bij de gevoerde defensiepolitiek en hadden zij contact gehad met Mathon. In juni, 
in de aanloop naar de landelijke algemene vergadering, slaagde Mathon erin om in een 
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bijeenkomst met enkele bestuursleden van de twee zuidelijke departementen en een 
hoofdbestuurslid uit Rotterdam afspraken te maken over een gezamenlijke strategie. 
Beide departementen zouden tijdens de algemene vergadering op de laatste vergaderdag 
een motie indienen die door het hoofdbestuur ‘warm zal worden aanbevolen’, zoals 
Mathon in zijn verslag op persoonlijke titel nog die middag aan zijn contact bij Defensie 
schreef.37 Mogelijk was Bernsen de contactpersoon van H.W.C.E. Mathon in het hoofdbe-
stuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. In een P.S. schreef 
Mathon: ‘In het Hoofdbestuur v/d Mij. v. Nij. is [jhr. F.W.L.] de Beaufort mijn vertrouwens-
man, maar [Th.H.] Bernsen (bezuinigingsinspecteur te R’dam) is ook zeer goedgezind. Ik 
las juist, dat hij in het Hoofdbestuur van Ons Leger is gekozen. Wanneer defensie relaties 
met hem heeft, kan dat zeer nuttig zijn.’ Th.H. Bernsen was directeur van de Hollandsche 
Kunstzijde Industrie te Breda en later afdelingsleider bij de Algemeene Kunstzijde Unie.38

Op de laatste vergaderdag werden inderdaad twee door de departementen Maastricht 
en Breda ingediende moties aangenomen, geheel in lijn met het burgemeestersadres, maar 
met een economische invalshoek. In de eerste motie werd aan het hoofdbestuur gevraagd 
in overweging te willen nemen om aan de regering medewerking aan te bieden om tot een 
effectieve organisatie van de industriële en economische verdedigingsvoorbereiding te 
komen. Hier is een duidelijke lijn naar civiele verdediging zichtbaar. De tweede motie 
luidde: ‘De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, in algemeene verga-
dering te Breda bijeen, is van oordeel, dat een voldoend sterke weermacht door haar 
preventieve werking van vitaal belang is voor de onaantastbaarheid van ons grondgebied 
en daarmede, voor het behoud en de ontwikkeling van de volkswelvaart.’ Het verslag in 
de Nieuwe Venlosche Courant meldde dat de tweede motie onder applaus met algemene 
stemmen werd aangenomen.39

| Plaatselijke initiatiefcomités

‘De zaken gaan hier den goeden kant op’, kon Mathon al voor het burgemeestersadres 
aan zijn defensiecontact melden. Behalve de studiecommissie in Maastricht waren op dat 
moment twee plaatselijke initiatiefcomités actief. In Tilburg was in de loop van juni een 
comité tot stand gekomen ‘dat zeer goed in elkaar zit’, onder ere-voorzitterschap van de 
Tilburgse textielfabrikant en Eerste Kamerlid H.M.J. Blomjous en met medewerking van J.E. 
de Quay. Blomjous was ondervoorzitter en penningmeester van het curatorium van de in 
1927 opgerichte Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool, waar De Quay hoogleraar was.40
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In Breda bestond een comité onder leiding van Houben, ondervoorzitter van het partijbe-
stuur van de RKSP, die volgens eigen zeggen door Mathon ‘voor de zaak was gewonnen’. 
Volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant bestond het comité uit een 24-tal vooraanstaande 
plaatselijke ingezetenen uit diverse maatschappelijke geledingen.41 Twee dagen na de alge-
mene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, maan-
dagavond 2 juli, organiseerde het Bredase initiatiefcomité in de bovenzaal van het Zuid- 
Hollandsch Koffiehuis een eigen, volbezette bijeenkomst. ‘Aanwezig waren vele autoriteiten 
en particulieren’, meldde Het Vaderland, waaronder burgemeester Sutorius van Teteringen, 
de wethouders Brantjes, Van Buitenen en Van Mierlo, de commissaris van politie Meier en 
de heren Beukers, voorzitter van de Kamer van Koophandel, en Lange de Boer, voorzitter van 
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. ‘Voorts verschillende leden van 
de rechterlijke macht, officieren, gemeenteraadsleden, bestuursleden der middenstandsver-
eenigingen en vele anderen. Aan de bestuurstafel zaten behalve de sprekers, de heeren F.C. 
Vorstman en J.A.M. Romme.’ De Quay, die oorspronkelijk ook zou spreken, was verhinderd.42

Generaal Snijders, de voormalig opperbevelhebber uit 1914-1918, hield een lange en 
gedetailleerde rede waarin hij vanzelfsprekend pleitte voor het stoppen van verdere bezui-
nigingen en voor een drastische versterking van de weermacht. Maar ook sprak hij zijn 
steun uit voor het zuidelijke initiatief. ‘’t Moet uit zijn alles te bezuinigen op defensie. Men 
bedenke, dat beveiliging van ’t Zuiden beteekent beveiliging van ’t geheele land.’ Zijn rede 
viel in goede aarde. ‘Luid applaus klonk na de vurige rede van generaal Snijders op’, meld-
de dagblad De Tijd. Zijn wens ‘moge de geest van offervaardigheid uit het Zuiden ons land 
overstroomen’, oogstte langdurig applaus.

Vervolgens kreeg Mathon het woord. Aan de aanwezigen zette hij zijn plan uiteen om 
uitgaande van de verschillende plaatselijke initiatieven te komen tot een grote landelijke, 
nationaalgezinde organisatie. ‘Hier wordt geen onrust gekweekt, geen oorlog gemaakt, 
maar rust gebracht door een eind te maken aan het defaitisme’, doelend op het in Neder-
land luid hoorbare antimilitarisme. Ook deze rede werd met applaus beantwoord. De 
zaterdag daarop plaatste het katholieke De Tijd op de voorpagina een groot interview met 
Mathon waarin hij alle gelegenheid kreeg zijn pleidooi uitvoerig aan het grote publiek te 
presenteren.43

De actie breidde zich de volgende maanden snel uit. Begin juli was in Den Bosch de 
oprichting van een vierde comité in voorbereiding. In Eindhoven, Roermond en Venlo 
kwamen in september nieuwe comités tot stand. Leden van het Eindhovense actiecomité 
waren: K.L.H. van der Putt (lid Tweede Kamer), mr. G.L.J.H. Jurgens, mr. W.J. van Dijk, J. van 
Best en J.M. baron van Tuyll van Serooskerken.44

| Tegengas

De zuidelijke actie kwam vanaf eind juni 1934 niet alleen merkbaar op gang maar ook zicht-
baar in het nieuws, eerst met het burgemeestersadres en vervolgens met de moties van de 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De actie werd ondersteund door de 
zuidelijke pers. Berichten over de actie werden tot eind 1936 bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend 
verspreid via De Katholieke Wereldpost, een persbureau dat vooral in het zuiden van het 
land opereerde.45 Twee van de drie dagbladen van de Neerlandia Pers ondersteunden de actie: 
de Limburger Koerier en het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, die kantoor hielden in 
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respectievelijk Maastricht en Breda. De twee hoofdredacteuren waren van Belgische komaf 
en hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog met het Vlaamse nationalisme gesympathiseerd, 
wat mede de actieve interesse voor de actie kan verklaren. Van de Maastrichtse krant was 
de protestantse stafofficier T.H. Schol de ‘militaire medewerker’.46 Mathon was als militair 
medewerker aan het blad in Breda verbonden.

Maar de actie wekte weerstand op en oogstte kritiek. De Limburger Koerier nam een 
sprekend bericht van het Eindhovens Dagblad over: ‘De actie in het Zuiden des lands voor 
een betere beveiliging der Zuidelijke provinciën en als noodzakelijke voorwaarde daar-
voor een verhooging van de weerkracht van ons land, een actie, die zich sterk uitbreidt en 
steeds bewuster in ons volk gaat leven, jaagt degenen, die de voortdurende en geleidelijke 
afbraak van leger en vloot in de hand hebben gewerkt, op hun achtersten zolder’ – op de 
kast, zouden wij tegenwoordig zeggen.47 Natuurlijk leverden antimilitaristen kritiek, maar 
ook was er kritiek uit het kamp van potentiële medestanders, waaronder de Hollandse 
pers. De grote Nederlandse dagbladen noemden de zuidelijke actie anti- of a-nationaal. 
Pijnpunten waren volgens critici onder meer in Het Vaderland en het Algemeen Handelsblad 
de overdrijving van het probleem, namelijk het gebrek aan gevechtskracht van het Neder-
landse leger, en de gevolgen van de loslippigheid hierover in het buitenland en daarnaast 
overgevoeligheid voor mogelijke achterstelling van het zuiden. Het regionale karakter van 
de actie wekte de indruk dat de eigen veiligheid voorrang had boven die van land als 
geheel. SDAP-Tweede Kamerlid Willem Drop constateerde met kritische voldoening het 
volgende: ‘Met genoegen constateert spr., dat de actie van de burgemeesters in het zuiden 
geen weerklank in de Kamer heeft gevonden. Men wenscht geen splitsing tusschen noord 
en zuid en wijst terug de opvatting, in het zuiden uitgesproken, dat Brabant en Limburg 
een gevoel van veiligheid noodig hebben om tot ontwikkeling te komen.’ Zelfs in een 
artikel in het blad van medestander Ons Leger twijfelde de auteur aan het daadwerkelijke 
gevaar van de door Mathon voorspelde omtrekkende beweging van een agressor door 
Brabant en Limburg.48

Voor het succes van de actie was de houding van de eigen, katholieke Roomsch-Katho-
lieke Staatspartij (RKSP) daarom van cruciaal belang. De partij was coalitiepartner en 
leverde de minister van Defensie. In het defensiestandpunt van de partij leek op dat 
moment nog geen beweging te zitten. Op het tweedaagse congres van de partijraad op 20 
en 21 juli 1934 wees de voorzitter wat betreft de houding tegenover de landsverdediging 
op het geldende partijstandpunt dat slechts het uiterste minimum beschikbaar mocht 
worden gesteld dat noodzakelijk was om de neutraliteit van Nederland te handhaven.49 En 
ook de regering was kritisch. Een adres aan de regering dat op initiatief van de RK Werk-
gevers Vereeniging in het bisdom Den Bosch in de periode augustus-september werd 
voorbereid en de oprichting van een breder comité van werkgeversorganisaties werden 
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afgeblazen nadat contact was gezocht met de ministerraad. Die stond afwijzend tegenover 
de reeds gevoerde zuidelijke acties en verleende daarom geen steun.50

In de begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer najaar 1934 was de zuidelijke actie 
echter niet onopgemerkt gebleven. In zijn memorie van antwoord op het voorlopig 
verslag over de defensiebegroting schreef minister van Defensie Deckers dat die actie niet, 
althans niet in hoofdzaak, was gericht op de versterking van de verdediging van enkel het 
zuidelijke deel van het land.51

| Comité voor Nationale Veiligheid

Op zaterdag 20 oktober 1934 kwam de door Mathon in juli in Breda al aangekondigde 
landelijke organisatie tot stand. Die dag werd onder de naam Comité voor Nationale Veilig-
heid een federatief hoofdcomité opgericht dat de koepel werd voor de verschillende reeds 
bestaande en nog op te richten plaatselijke initiatiefcomités. ‘Het Comité stelt zich ten 
doel, met inachtneming van sociale en gewestelijke belangen, de geestelijke, en daardoor 
de militaire weerbaarheid van het Nederlandsche Volk te verhoogen.’ Naast nadrukkelijke 
aandacht voor regionale belangen werd hier de voornaamste doelstelling van het comité 
geformuleerd: verhoging van de geestelijke of morele weerbaarheid. Elk lid van de samen-
leving zou zich geestelijk moeten voorbereiden op de verdediging van het vaderland, en 
daaraan ook in vredestijd de nodige aandacht moeten besteden.52 Het persbericht waarin het 
Comité voor Nationale Veiligheid enkele maanden later onder meer een Raad van Bijstand 
presenteerde, noemde ook de inzet van de nieuwe organisatie. ‘Wars van vreemden invloed, 
wil het Comité bevorderen, dat van het Nederlandsche volk zelf de ontwikkeling der natio-
nale krachten uit zal gaan, die zoowel hier te lande als in overzeesche gewesten dienstbaar 
gemaakt kunnen worden aan de verhooging der nationale en internationale veiligheid en 
het is overtuigd, dat zulks ook bij kan dragen tot werkverruiming.’53 Uit die laatste toevoe-
ging spreekt de invloed van de economische lijn.

Het Comité voor Nationale Veiligheid steunde op dat moment voornamelijk op leden 
uit politiek gezien meer behoudende kringen. Het bestuur zocht contact met rooms-ka-
tholieke, protestants-christelijke en neutrale werkgevers-, middenstands- en werknemers-
organisaties en met leidende personen uit de RKSP, ARP, CHU en het Verbond voor Natio-
naal Herstel (VNH). Het streven van het comité werd in ieder geval niet gehinderd door 
het partijbestuur van de RKSP, dat de leden toestond om lid te worden.54

Ondanks zijn nationale pretenties was het Comité voor Nationale Veiligheid nog tot 
ver in 1935 sterk regionaal georiënteerd. De officiële hoofdzetel van het overkoepelde 
hoofdcomité was Eindhoven, terwijl alle aangesloten initiatiefcomités aanvankelijk nog 
in de zuidelijke provincies huisden. De reeds bestaande plaatselijke initiatiefcomités in 
Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Maastricht, Roermond en Venlo traden tot het 
hoofdcomité toe. In Bergen op Zoom, Roosendaal, Helmond en Heerlen waren comités in 
voorbereiding. Voortaan werden de plaatselijke comités geacht zich te presenteren als 
afdelingen van het federatieve Comité voor Nationale Veiligheid. Binnen het hoofdbe-
stuur kwam het dagelijks bestuur te bestaan uit voorzitter J.E. de Quay, secretaris J.F.L. 
Krugers, rijkslandbouwconsulent, secretaris, beiden woonachtig in Tilburg, alsmede Hans 
Mathon, als vertegenwoordiger voor Breda. Zeven plaatselijke comités waren eind oktober 
1934 in het hoofdbestuur door een lid vertegenwoordigd.
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op zo. 25 november 1934 van het Comité voor Nationale Veiligheid te Roermond, d.d. 27 november 1934).

| Beweging

Binnen de katholieke zuil gingen weldra stemmen op om het defensiebeleid te herzien. 
Terwijl in november de begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer gaande waren, hield 
De Quay in zijn rol als voorzitter van het Comité voor Nationale Veiligheid op 17 november 
1934 in een algemene ledenvergadering van de rijkskieskring Tilburg van de RKSP in het 
Zuid-Hollandsch Koffiehuis in Breda een krachtig pleidooi voor verhoging van de defen-
sie-uitgaven. Die verdienden wat hem betreft meer prioriteit dan uitgaven voor de Zuider-
zeewerken waaraan op dat moment hard werd gewerkt. Als echte Keynesiaan betoogde 
De Quay dat sluitende begrotingen niet nodig waren – geheel tegenovergesteld aan het 
‘aanpassingsbeleid’ van premier Colijn – en dat extra uitgaven voor defensie juist werkgele-
genheid zouden scheppen en de economie zouden stimuleren. Een bijkomend voordeel was 
dat door verlenging van de dienstplicht een grote groep jongeren onttrokken zou worden 
aan de zedelijk gezien schadelijk geachte werkloosheid.55

Het nieuwe federatieve hoofdcomité presenteerde zich in november tijdens twee open-
bare voorlichtingsbijeenkomsten aan het grote publiek. De eerste vond plaats op 22 
november in Den Bosch, drie dagen later, op 25 november, gevolgd door een bijeenkomst 
in Roermond – keurig verdeeld dus over de twee zuidelijke provincies. Beide bijeenkom-
sten werden georganiseerd door de plaatselijke initiatiefcomités. En beide keren traden 
luitenant-generaal H.A.F.G. van Ermel Scherer en De Quay als sprekers op.56

Het Comité voor Nationale Veiligheid was interessant genoeg voor de Centrale Inlich-
tingendienst (CI) om een officier naar de vergadering in het Christoffelhuis te Roermond 
te sturen. Het zeer feitelijke rapport bevat geen bijzonderheden, behalve dan de melding 
dat ‘een 300-tal belangstellenden uit kringen van wetenschap, rechterlijke macht en admi-
nistratief bestuur’ aanwezig waren. Inhoudelijk lijken de lezingen sterk op de lezingen die 
dat jaar eerder op bijeenkomsten van plaatselijke initiatiefcomités al waren gehouden. 
Van Ermel Scherer – net als Mathon een inwoner van Ginneken – was de eerste spreker 
met een voordracht over de politiek-strategische positie van Nederland en de eisen die de 
positie aan het leger stelde. De generaal gebruikte daarbij een drietal grote kaarten van 
Centraal- en West-Europa. De Quay hield een voordracht met de eerder beschreven econo-
mische argumentatie. Mathon kwam vanwege tijdgebrek niet meer aan spreken toe.57

Ook werd een Raad van Bijstand gevormd. Die zou het nationale en tegelijk politiek 
gezien neutrale streven van het comité moeten verpersoonlijken. Tot februari 1935 
verbond een zestigtal personen zich aan de raad, waaronder verschillende leden van de 
Eerste en Tweede Kamer, enkele leden van verschillende provinciale staten en een groot 
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aantal van de in het zuidelijke defensieprotest actieve burgemeesters. En natuurlijk 
verschillende ondernemers. Tevens traden toe de voorzitters van Ons Leger, Onze Vloot en 
het Centraal Comité tot Waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening. Voor Breda hadden 
A.J.M. van Iersel, directeur van de N.V. Kwattafabrieken, en burgemeester Van Sonsbeeck 
zitting in de raad.58

Pas op 4 februari 1935 trad het Bredase initiatiefcomité formeel als afdeling tot het 
Comité voor Nationale Veiligheid toe. Dat gebeurde tijdens een ‘huishoudelijke vergade-
ring’ in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, waar ook de vergadering van 2 juli was gehouden. 
Het Bredase bestuur kwam te bestaan uit voorzitter C. Asselbergs, secretaris Hans Mathon, 
penningmeester J.A.M. Romme, en de leden C.L.M. Ingen-Housz, E.H.J. Lange de Boer, W. 
Thunnissen, F.C. Vorstman, P.M. Kamerling, D.J. Lantain, A. Noussen en B. Swolfs. Daarmee 
vertegenwoordigde het bestuur de plaatselijke werkgevers, vrije beroepen, middenstan-
ders en arbeiders; de heer Swolfs behoorde tot de katholieke arbeidersorganisatie, de heer 
Noussen tot de protestantse. Een ‘honderdtal’ personen was op dat moment bij het Bredase 
comité aangesloten. Aan het eind van de vergadering werd met algemene stemmen een 
motie aangenomen die nog dezelfde maand naar de Eerste en Tweede Kamer werd gezon-
den. In lijn met de economische argumenten van de zuidelijke actie drong de motie aan 
op het vergroten van het aantal jonge dienstplichtigen dat jaarlijks werd opgeroepen, het 
zogenaamde ‘contingent’. Het doel daarvan was het te mobiliseren leger meer dan op dat 
moment het geval was te laten bestaan uit jonge reservisten. Ook zou investeren in leger-
materieel en -uitrusting kunnen leiden tot werkverruiming en bijdragen aan het oplossen 
van de grote werkloosheid van dat moment.59 De motie kan worden gezien als een soort 
van afsluiting van het hele voorgaande actiejaar, waarin Breda een hoofdrol had gespeeld.

| Concurrentie en samenwerking

Het nieuwe Comité voor Nationale Veiligheid trad in 1935 verder niet nadrukkelijk in de 
openbaarheid. De prioriteit werd gelegd bij het uitbreiden van de actie. Tot uitgave van 
propagandabrochures, toentertijd een veelbeproefd actiemiddel, is het comité niet overge-
gaan. Met medewerking van de journalist M. Verhaak werd geprobeerd tot uitgave van een 
eigen tijdschrift te komen, maar dat mislukte. Zoals we hebben gezien, werkte het comité 
sinds haar oprichting nauw samen met Ons Leger. Vanaf 1936 zou de vereniging ruimte 
beschikbaar stellen in haar gelijknamige orgaan.60

De nadruk werd gelegd op het werven van nieuwe leden en het oprichten van nieuwe 
afdelingen. In eerste instantie vond de expansie plaats richting het oosten en noorden van 
Nederland. Zo ontstond al op 30 november 1934 in Zwolle het eerste comité boven de 
grote rivieren. Van Ermel Scherer en Mathon traden tijdens de oprichtingsvergadering op 
als sprekers. Op Sinterklaasavond volgde een comité Bergen op Zoom, waar Mathon en De 
Quay spraken. Begin januari 1935 kwam na een lezing van Mathon in Arnhem een voor-
lopig comité tot stand. In Gilze gaven begin april ‘nagenoeg alle aanwezigen’ zich op als 
lid na afloop van een lezing van Hans Mathon aldaar.61 En zo ging het verder.

In het streven naar uitbreiding van de actie werden ook contacten gelegd met sympa-
thiserende organisaties. Dat was in de plaats de vereniging Ons Leger. Met die vereniging 
was op 13 oktober 1934, een week voor oprichting van het Comité voor Nationale Veilig-
heid, afgesproken om nauw contact te onderhouden, maar niet te fuseren, zoals Ons Leger 
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58  PCA, 728.24 Luchtbeschermingsdienst (Comité voor Nationale Veiligheid, Tilburg, d.d. februari 1935); id. (Krugers aan Spat, d.d. 27 februari 1935).
59  Bredasche Courant, dageditie 5 januari 1935. Vergelijk: Eindhovensch Dagblad, dageditie 7 januari 1935. Het Eindhovens Dagblad noemde 

slechts vier leden: D.J. Lontain, P.M.J. Kamerling, S. Swolfs en L. Nous (waarschijnlijk wordt A. Noussen bedoeld).
60  RHCe, K.L.H. van der Putt, inv. nr. 637 (Comité voor Nationale Veiligheid, Circulaire No. 3, Tilburg, d.d. 4 december 1934); NL-HaNA, Savornin 

Lohman, de suppl., 2.21.149, inv. nr. 170 (2e Mededeeling van gegevens voor de heeren leden van het bestuur der Vereeniging voor Nationale 
Veiligheid, Tilburg, d.d. 21 april 1936); Vereeniging voor Nationale Veiligheid, Verslag; Limburger Koerier, dageditie 27 juni 1934. M. Verhaak publi-
ceerde in juni 1934 een brochure die bestond een bloemlezing van persartikelen. Een tweede druk volgde in augustus: Verhaak, Onze weermacht.

61  Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, dageditie 30 november 1934; Limburger Koerier, dageditie 6 december 1934; Het Vader-
land, avondeditie 10 januari 1935; Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, dageditie 9 april 1935.

62  PCA, 728.24 Luchtbeschermingsdienst (verslag Gielen aan Spat betreffende een vergadering van Ons Leger te Eindhoven op 13 Oktober 
1934, d.d. 16 oktober 1934).

vanwege de gelijke doelstelling eerder had voorgesteld. Dat gebeurde tijdens een hoofdbe-
stuursvergadering die Ons Leger speciaal voor overleg in Eindhoven had belegd.62

Na oprichting zocht het Comité voor Nationale Veiligheid samenwerking met twee 
gelijkaardige comités. Het eerste was het al sinds 1925 bestaande Centraal Comité tot 
Waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening. Daarin werkten op dat moment zes orga-
nisaties structureel samen in hun defensieve protest tegen antimilitarisme en pacifisme 
– de naam spreekt voor zich. De naam van het tweede luidde voluit Comité van Initiatief 
inzake de aanbieding aan H.M. de Koningin van een Nationaal Defensiegeschenk, dat 
zijn centrum had in Den Haag – vanwege de leesbaarheid verder aangeduid als ‘Comité 
van Initiatief’. Net als de ‘actie van het Zuiden’ was het Comité van Initiatief tot stand 
gekomen in reactie op het rapport-Idenburg. De verenigingen Onze Vloot, Ons Leger, het 
Nationaal Jongeren Verbond – die ook structureel samenwerkten in het Centraal Comi-
té – en de politieke partij Verbond voor Nationaal Herstel werkten hierin projectmatig 
samen met het in de naam omschreven doel. In het bestuur van het Comité van Initiatief 

12.   Minister van Defensie L.N. Deckers inspecteert de vaandels van het Nationaal Jongeren Verbond (NJV) tijdens de door 
het verbond georganiseerde Marinedag te Scheveningen, 3 september 1934. (foto Fotopersbureau Gompers, collectie 
Haags Gemeentearchief)
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13.   ’Eenzijdige ontwapening is redeloos maakt reddeloos.’ Affiche van Dolly Rudeman voor het Centraal Comité tot 
Waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening, ca. 1930-1933. (collectie Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam)
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63  NL-HaNA, Savornin Lohman, de suppl., 2.21.149, inv. nr. 167 (notulen van de vergadering op 15 september 1934); id. (brief Comité van Initiatief 
aan verschillende personen, d.d. 25 september 1934); id. (rondschrijven no. 4, notulen van de vergadering op 6 oktober 1934); NN, De Neder-
landsche ridderorden, 266. In ieder geval in 1936 was W.G.A. van Sonsbeeck bestuurslid van de Bond van Nederlandsche Burgerwachten.

64  NIMH, 418 Nierstrasz, inv. nr. 534 (verslag van de gebeurtenissen en ingekomen stukken in het tijdvak 15 September t/m 7 October 1937); 
Kamphuis, ‘Eenzijdige ontwapening’, 85 en 90; zie ook: Janssen, ‘Kerk, coalitie en defensie’, 52.

65  Vereeniging voor Nationale Veiligheid, Statuten, 2-3; Vereeniging voor Nationale Veiligheid, Verslag.
66  Voor een beschrijving van het congres ‘Nederland Weerbaar!’ zie: Kamphuis, ‘Eenzijdige ontwapening’, 82-84.

hadden alle voorzitters van de genoemde organisaties zitting, waaronder oud-minister van 
Oorlog J.J.C. van Dijk voor Ons Leger en generaal Snijders als voorzitter van het Verbond 
voor Nationaal Herstel. Andere bestuursleden waren B.C. de Savornin Lohman, verte-
genwoordiger van de rechtervleugel van de CHU, luitenant-generaal b.d. H.A. Seyffardt, 
oud-Chef van de Generale Staf, alsmede burgemeester van Breda Van Sonsbeeck, de laatste 
hoogstwaarschijnlijk als vertegenwoordiger van de vrijwillige burgerwachten.63

Vanaf maart 1935 besprak het Comité voor Nationale Veiligheid met beide partijen de 
mogelijkheden van een fusie. Secretaris Hans Mathon had een belangrijk aandeel in de 
besprekingen. Ze zouden de rest van het jaar in beslag nemen.

Een fusie met het Centraal Comité tot Waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening ging 
uiteindelijk niet door. Beide comités vreesden dat samengaan de effectiviteit van de respec-
tievelijke acties onder de eigen achterban zou verminderen. De verenigingen Ons Leger en 
Onze Vloot, die mede in de koepel waren vertegenwoordigd, wensten de propaganda van 
hun Centraal Comité, die in het bijzonder was gericht tegen vrijzinnig-protestantse groepe-
ringen, en de actie van het Comité voor Nationale Veiligheid in katholieke kring gescheiden 
te houden. Het omgekeerde gold echter ook. Voor effectief optreden in het zuiden achtte het 
zuidelijke comité een katholieke voorzitter noodzakelijk. Zelfs hier blijkt nog maar weer eens 
hoe sterk in Nederland de verzuiling – ‘hokjesgeest’ of ‘schotjesgeest’ in termen van de tijd – 
ook in de op een overkoepelend nationaal belang georiënteerde pressiegroepen doorwerkte.64

Met het Comité van Initiatief lukte een fusie wel. De fusie zorgde voor de definitieve 
uitbreiding van de actie naar de Randstad. Daarmee was de gewenste landelijke dekking 
een feit. Enkele bestuursleden van het randstedelijke Comité van Initiatief traden toe tot 
het bestuur van het Comité voor Nationale Veiligheid. Dat vormde zich in januari 1936 
om tot de Vereeniging voor Nationale Veiligheid. De overige leden van het Comité van 
Initiatief werden in de Raad van Bijstand van de nieuwe vereniging opgenomen.65

Met het Centraal Comité tot Waarschuwing voor eenzijdige ontwapening was dan wel 
niet gefuseerd, maar beide organisaties organiseerden in april 1936 in Den Haag wel 
samen een groot tweedaags congres rond het thema ‘geestelijke weerbaarheid’. De aanspo-
rende titel was ‘Nederland Weerbaar!’. Als een soort gezamenlijk manifest moest het 
congres een nieuw begin naar een krachtiger defensiebeleid markeren.66 Waarschuwen 
was al snel niet meer nodig. VDB en SDAP schrapten eenzijdige ontwapening respectieve-
lijk in 1936 en 1937 uit hun partijprogramma’s. Pro forma zou de Vereeniging voor Natio-
nale Veiligheid in 1939 alsnog tot de samenwerking in het Centraal Comité toetreden.

| Van verdediging naar aanval

Het kritische rapport-Idenburg heeft in 1934 geleid tot een principieel en tevens publiek 
debat over de kwaliteit van de krijgsmacht en de effectiviteit van de landsverdediging. De 
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protesten uit Noord-Brabant en Limburg hadden daarin een aanjagende rol. Mogelijk was 
de maatschappelijke discussie nodig om de zichtbare koerswijziging van het defensiebeleid 
vanaf 1936 te voorzien van het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak. Zo beschouwd 
was de zuidelijke actie een belangrijke schakel in de omslag van het Nederlandse defensie-
beleid. De vraag is hoeveel invloed het protest daadwerkelijk heeft gehad op de wijziging 
van dat defensiebeleid. Droeg het zuidelijke protest daadwerkelijk bij aan meer focus op het 
belang van een afdoende veiligheid van Nederland of was het mede – of misschien vooral – 
een uiting van de stemming die in de beschreven jaren toch al snel aan het veranderen was? 
De kip of het ei dus. Deze vragen kunnen niet eenduidig worden beantwoord. Of en, zo ja, 
hoeveel invloed het protest daadwerkelijk heeft gehad, blijft onduidelijk. Maar het was in 
ieder geval zeker een poging om verandering in gang te zetten.

De ‘actie van het Zuiden’ krijgt in slechts twee monografieën summiere aandacht, in 
beide gevallen als bijzaak in de carrière van de latere premier J.E. de Quay, in het licht van 
zijn functie als voorzitter van de omstreden Nederlandse Unie in de periode 1940-1942. In 
zijn studie De Nederlandse Unie wijdt Wichtert ten Have enkele korte alinea’s aan de relatie 
van de latere unievoorzitter met de zuidelijke actie, het daaruit voorkomende comité en 
de latere vereniging.67 Cees Meijer wijdt in zijn biografie van De Quay anderhalve alinea 
aan het zuidelijke initiatief en vervolgens een paragraaf aan de vereniging.68 Op basis van 
de constatering dat De Jong in zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
in het geheel geen aandacht besteedt aan de Vereeniging voor Nationale Veiligheid en dat 
ook Rolf Schuursma in zijn studie over de neutraliteitspolitiek van Nederland in het inter-
bellum, Het onaannemelijk tractaat, de vereniging niet noemt, constateert Meijer dat dit 
aangeeft ‘(…) welke marginale rol de VNV op het terrein van de defensiepolitiek heeft 
gespeeld.’69 Dit is wel heel kort door de bocht.

Piet Kamphuis behandelt in zijn artikel ‘Eenzijdige ontwapening is redeloos, maakt 
reddeloos!’ uitvoerig het protestants-christelijke Centraal Comité tot Waarschuwing tegen 
eenzijdige ontwapening dat hij beschouwt als een centraal punt in het conglomeraat van 
organisaties dat Kamphuis aanduidt als de ‘tegenactie’ en ‘tegenbeweging’. Kamphuis stelt 
de vraag of het antimilitarisme, het pacifisme en de vredesbeweging in de jaren twintig 
werkelijk zo sterk waren als in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd 
beweerd. Hij vraagt zich af ‘(...) of de antimilitaristische groepen tijdens hun hoogtijdagen 
in de jaren twintig geen tegenkrachten in het leven hebben geroepen die, gebruik makend 
van de ongunstige perspectieven in de jaren dertig, het proces van mentaliteitsverandering 
niet onaanzienlijk hebben versneld’. Het idee van eenzijdige ontwapening verloor in de 
eerste helft van de jaren dertig namelijk opvallend snel aan invloed.70 Ten aanzien van het 
zuidelijke protest is hij juist zeer stellig. ‘Dat de RKSP, in de jaren twintig het meest terug-
houdend van de drie grote confessionele partijen waar het militaire uitgaven betrof, zich 
gaandeweg in de jaren dertig zou ontpoppen tot voorstander van een krachtig defensiebe-
leid, was onder meer te danken aan de invloed van De Quay en de zijnen!’, stelt Kamphuis 
vast.71 En meer algemeen heeft het Centraal Comité dat tot 1934 gezicht gaf aan het protest 
tegen antimilitarisme en pacifisme wat Kamphuis betreft ‘(…) waarschijnlijk een bijdrage 
geleverd tot de snelle omslag die zich in de eerste helft van de jaren dertig in ons land ten 
aanzien van het defensie-vraagstuk voltrok. Geïrriteerde uitlatingen in de antimilitaris- 
tische pers duiden er eveneens op dat de actie van de voorstanders van de krijgsmacht ook 
in de hoogtijdagen van het gebroken geweertje niet van betekenis ontbloot was.’72
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67  Have, De Nederlandse Unie, 92-93.
68  Meijer, Jan de Quay, 72-73 en 75-78.
69  Meijer, Jan de Quay, 78 en noot 14.
70  Kamphuis, ‘Eenzijdige ontwapening’, 57.
71  Kamphuis, ‘Eenzijdige ontwapening’, 84.
72  Kamphuis, ‘Eenzijdige ontwapening’, 89-90.
73  Vereeniging voor Nationale Veiligheid, Statuten, 2-3; NN, ‘Jaarverslag’, 61; NN, ‘Aan de leden’.
74  Bredasche Courant, dageditie 16 december 1938.

Vanaf 1936 nam de Vereeniging voor Nationale Veiligheid het stokje als het ware van het 
Centraal Comité over, om in de jaren tot de Tweede Wereldoorlog het gezicht te worden van 
de pro-defensielobby, al bleef het een kleine organisatie. Al in 1934 was besloten om geen 
brede ledenvereniging te worden. Mensen die alleen maar bij een plaatselijk comité waren 
aangesloten, waren formeel geen lid van de landelijke vereniging. Hierdoor behield de 
vereniging een elitair karakter. Het totaal aantal leden van de in principe autonome plaatse-
lijke comités bedroeg in januari 1940 ongeveer 400 personen verdeeld over 37 afdelingen.73

Mathon was en bleef een drijvende kracht in zijn vereniging, maar koos voor een rol 
buiten de publiciteit. Met positieve op het grote publiek gerichte acties zette de vereniging 
als het ware de aanval in. Aansprekende acties werden gestart op het gebied van luchtver-
dediging en economische verdedigingsvoorbereiding – domeinen waar de gewone burger 
direct mee te maken had. Zo werd in 1937 een Luchtverdedigingsfonds gesticht dat voor 
burgers een pre-militaire motorvliegopleiding financierde. Het idee voor een defensiege-
schenk van het oorspronkelijke Comité van Initiatief was bij de fusie in de nieuwe vereni-
ging geïncorporeerd en kreeg alsnog een uitwerking. In 1938 startte de vereniging met een 
initiatief voor een zogenaamde ‘vrijwillige luchtafweer’. Als aanvulling op de plaatselijke 
luchtbescherming brachten burgers, bedrijven en gemeenten op twaalf plaatsen in Neder-
land circa 4,3 miljoen gulden bijeen voor oprichting van afdelingen luchtdoelartillerie, 
bemand door plaatselijke militaire vrijwilligers van het speciaal daarvoor opgericht Vrij-
willig Landstormkorps Luchtafweerdienst. Zes afdelingen van dit korps kwamen tijdens  
de Meidagen van 1940 in actie.

Overlijdensbericht van Hans Mathon in de Bredasche Courant, dageditie 16 december 1938.74

Reserve-kolonel Mathon hedennacht overleden †

In den ouderdom van 55 jaar is hedennacht in het  
Diaconessenhuis te Breda overleden de Reserve- 
Kolonel der Huzaren H.W.Ch. E. Mathon. 
Kolonel Mathon werd 23 juli 1903 benoemd tot 2e  
luitenant. Precies 4 jaar later volgde bevordering tot 1e 

luitenant, 1 Februari 1918 tot ritmeester en 1 Augustus 
1928 tot Majoor. In dezen rang verliet de overledene 
den actieven dienst. Op 1 November 1935 werd reser-
ve-majoor Mathon bevorderd tot reserve-luitenant- 
kolonel en 31 Augustus van dit jaar tot reserve-kolonel. 
De overledene was ridder in de orde van Oranje Nassau 
met de zwaarden en drager van het Officierskruis voor 

30-jarige dienst als officier en het Belgische Militaire 
Kruis 2e klasse.
Kolonel Mathon heeft zich vooral naam gemaakt door 
zijn onvermoeiden strijd voor de goede weermacht, 
waarover hij tal van vlugschriften en artikelen in tijd-
schriften en dagbladen schreef. Mede op zijn initiatief 
werd de Vereeniging voor Nationale Veiligheid opge-
richt, terwijl hij voorts een der steunpilaren was van 
het Luchtverdedigingsfonds.
De teraardebestelling heeft Dinsdag a.s. des middags 
2 uur plaats op de R.K. begraafplaats aan de Kerkhof-
laan te ’s-Gravenhage.
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75  NL-HaNA, Defensie / Militaire Luchtvaart, 2.13.85, inv. nr. 354, nr. 1938/Z349 (commandant van de Luchtverdedigings Kring Amsterdam aan 
P.W. Best, d.d. 6 december 1938); id. (kantbrief bij de brief van P.W. Best aan de commandant van de Luchtverdedigings Kring Amsterdam, 
d.d. 10 december 1938).

76  NL-HaNA, Defensie / Militaire Luchtvaart, 2.13.85, inv. nr. 354, nr. 1938/Z388 (P.W. Best aan de Minister van Defensie, d.d. 14 december 1938).

Tot aan zijn plotselinge dood in december 1938 maakte H.W.C.E. Mathon in overleg met 
Defensie serieus werk van zijn voorlichtingstaak voor deze vrijwillige luchtafweer en was 
druk met het benaderen van een groot aantal Nederlandse bedrijven. Na zijn dood nam de 
gepensioneerde luitenant-generaal Van Ermel Scherer zijn voorlichtingstaak over. Nog geen 
twee weken daarvoor, op 2 december 1938, had hij een onderhoud gehad met verschillende 
Bredase bedrijven: de H.K.I., de Machinefabriek Breda voorheen Backer & Rueb, de IJzergiete-
rij ‘de Etna’, de N.V. Kwattafabrieken, de suikerfabriek van CSM en de bierbrouwerij De Drie 
Hoefijzers.75 Door een andere inwoner van Ginneken, de eveneens gepensioneerde gene-
raal-majoor b.d. J.H. Carstens, werd voor deze bedrijven een luchtverdedigingsplan gemaakt.76 
Maar noch in Breda noch elders in West-Brabant kwam uiteindelijk een afdeling tot stand.

14.  Toespraak van J.E. de Quay (uiterst rechts) bij het graf van Hans Mathon op de R.K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Den Haag, 15 december 1939. Op de dag dat Hans Mathon één jaar was overleden onthulde de Vereniging voor 
Nationale Veiligheid een bronzen plaquette. W.G.A. van Sonsbeeck en luitenant-generaal H.A.F.G. van Ermel Schrerer 
staan tussen de aanwezigen. (foto Polygoon, collectie ANP)
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