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In 1953 werden overal in 
Nederland BB-groepen opge-
bouwd. De organisatie B.B. 
had tot taak alle Nederlan-
ders te leren zelfbescher-
mingsmaatregelen toe te 
passen en met behulp van de 
overheid de uitwerking van 
eventuele luchtaanvallen tot 
een minimum te beperken. 

Daarvoor waren 200 000 man-
nen en vrouwen nodig. De 
taak, die de vrijwilligers in 
een onverhoopte oorlog moe-
ten vervullen, is zodanig dat 
ze opgeleid en geoefend moe-
ten zijn. Gemiddeld moet men 
een half jaar, 2 ½ uur per week 
instructie volgen. 

Men kon zich melden als 
noodwachter, administrateur, 
blokhoofd, chauffeur, ehbo-er, 
telefoniste, verpleegster, enz. 
De vergoedingen die er tegen-
over staan varieerden van 80 
cent per uur tot 8 gulden 40 
per dag voor full-time taken. 
In Bussum had men 700 men-
sen nodig. Op allerlei bijeen-
komsten werd er bekendheid 
aangegeven. 

Op 26 februari 1953 kwam 
overste C.M. Stoffels, hoofd BB 
te Bussum, een groep katholie-
ke vrouwen toespreken. Veel 
animo om zich op te geven 
was er in Bussum niet. Tot dan 
toe hadden zich in Bussum 

nog maar 45 mensen opgege-
ven. Vooral blokhoofden zijn 
nodig en daar hebben zich nog 
maar weinig mannen en vrou-
wen voor aangemeld. Stoffels 
benadrukte het belang om bij 
rampen goed voorbereid te 
zijn en hij vraagt vooral vrou-
wen en niet-forenzen zich aan 
te melden. Hierbij vertoonde 
hij de (propaganda)film “De 
les van Londen”. In de genoem-
de vergadering gaven verschei-
dene dames zich spontaan op. 
Uit de notulen: “De voorzitster 
bedankt overste Stoffels voor 
zijn interessante causerie, 
spoorde aanwezigen aan tot 
spontane medewerking, maar 
sprak tevens de hardgrondige 

wens uit, dat de organisatie 
B.B. nooit daadwerkelijk zou 
hoeven op te treden. Mogen 
wij allen door veel en innig 
gebed, Maria, de Koningin van 
de Vrede, smeken, ons voor 
een nieuwe oorlog te sparen.” 
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