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In het begin van 1947 kreeg dr. J. E. A. (Albert) van de Poel in Breda van prof.
dr. P.J. Bouman uit Groningen het verzoek om mee te werken aan een onderzoek
naar de april-meistakingen van 1943. Hij zou daarvoor met behulp van door
Bouman opgestelde vragenformulieren en door gesprekken met betrokken personen
gegevens verzamelen uit Noord-Brabant en Limburg ten behoeve van het onder-
zoek dat de laatste in opdracht van het pas opgerichte Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie (RIOD) had opgezet. In 1950 werd op kosten van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de studie van Bouman gepu-
bliceerd.1 Dat Bouman een dergelijk onderzoek deed lag voor de hand. Hij was in
die tijd een bekend historicus en socioloog, sinds 1946 als hoogleraar verbonden aan
de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn meest bekende vooroorlogse werk was het
in 1938 uitgegeven Van Renaissance tot Wereldoorlog, een erudiet en zeer leesbaar ge-
schreven cultuurhistorisch overzicht van de westeuropese geschiedenis vanaf de
Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de bezetting had hij zich met il-
legaal werk bezig gehouden en het helpen van joden. Na de bevrijding van het zui-
den in 1944 werd hij, toen nog leraar in Middelburg, economisch adviseur van het
Militair Gezag in Zeeland.

Waarom deed Bouman voor zijn onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de
april-meistaking in Noord-Brabant en Limburg een beroep op Van de Poel? 

Jozef Eugenius Albertus van de Poel, in 1898 geboren in het Belgische Diest,
was tijdens de Eerste Wereldoorlog student rechten aan de met toestemming van de
Duitsers vernederlandste universiteit van Gent.2 Dat leverde hem na de oorlog enige
tijd een internering op wegens Activisme, het met behulp van de Duitse bezetter
verwezenlijken van de doelstellingen van de Vlaamse Beweging. In mei 1919 kwam
hij vrij en vertrok hij naar Amsterdam. Daar werd hij redacteur van het Dagblad De
Tijd en zette zijn rechtenstudie voort aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat hij
in 1924 benoemd werd tot hoofdredacteur van de Overijselsche Courant maakte hij
zijn studie af aan de juist opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1928
promoveerde hij met het proefschrift Nationaliteit en Staat. Hij bepleitte daarin het
recht van een volk op een eigen politiek tehuis, met name ook voor de Vlamingen.
Vanaf 1929 was hij hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland,
voorloper van BN/De Stem, en kwam hij in Breda wonen op de Baronielaan.
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Na de Duitse inval van mei 1940 kwam hij zoals iedereen voor de beslissing te
staan welke houding er tegenover de bezetting moest worden ingenomen. Hij was
het eens met de opvattingen die Max van Poll half juni 1940 in een artikelenreeks in
de kranten van de Uitgeverij Neerlandia naar voren bracht, ook in het Dagblad van
Noord-Brabant en Zeeland, dat tot het persconcern behoorde. Max van Poll was sinds
1929 lid van de Tweede Kamer voor de Rooms-Katholieke Staatspartij en was in
het begin van de bezetting een belangrijk man in de Nederlandse Unie. Zowel daar
als in zijn artikelen in de Neerlandia-kranten pleitte hij voor een samenwerking met
de Duitsers ter voorkoming van een ontwrichting van de Nederlandse samenleving.
Meewerken aan de Duitse oorlogsinspanningen was echter niet geoorloofd. In plaats
van de parlementaire democratie die naar zijn mening geen oplossingen wist te bren-
gen voor de politieke en sociaal-economische problemen van het land zou er een
nieuwe politieke ordening moeten ontstaan op basis van een corporatieve, bedrijf-
schapsgewijze ordening van de samenleving. Mede op basis daarvan moest ook het
parlement gekozen worden. Voor politieke partijen zou geen plaats meer zijn. Van
de Poel was het op dat moment grotendeels met deze visie eens, zoals hij er op dat
moment ook van overtuigd was, en velen met hem, dat Duitsland de oorlog zou
winnen. Het was daarin van groot belang het bestaan en de positie van de katholieke
pers ook in de gewijzigde politieke verhoudingen te verzekeren. Dat was voor hem
de reden toe te treden tot de commissie ter voorbereiding van de Perskamer. Hij
kreeg daarvoor wel de toestemming van de directeur-generaal van de Neerlandia-
uitgeverij, F.H.H. Herold, maar niet van de aartsbisschop van Utrecht, mgr. De
Jong. De laatste gaf echter ook geen negatief advies maar liet de beslissing aan hem
zelf over. De eveneens door Van de Poel geraadpleegde bisschop van Breda mgr.
Hopmans nam eenzelfde standpunt in als mgr. De Jong.3
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De verdere loop der gebeurtenissen heeft het onmogelijk gemaakt te weten
hoever Van de Poel mee zou zijn gegaan met de ‘Nieuwe Orde’. Dat hij de man
zou zijn aan wie moet worden toegeschreven dat het Dagblad van Noord-Brabant en
Zeeland zo’n slechte naam uit de oorlog heeft overgehouden, is dan ook een feitelijk
onjuiste bewering, alleen al vanwege zijn spoedige arrestatie.4

In het najaar van 1940 werd hij door de Sicherheitsdienst een eerste keer verhoord
over zijn contacten met de leiders van de Katholieke Wereldpost in Breda, dr. H.
Hoeben en kapelaan Van Lierop. De Katholieke Wereldpost, KWP, was een
Nederlandse uitgave van wat oorspronkelijk een Duitse uitgave was van de zeer anti-
nationaal-socialistische jezuïetenpater F. Muckermann. Het gaf vooral informatie
over de vervolging waaraan de katholieke kerk in Duitsland blootstond. De
Sicherheitsdienst had zich terdege voorbereid op het aanpakken van de uitgave bij de
bezetting van Nederland. Zowel Hoeben als Van Lierop zijn in het begin van de
oorlog opgepakt en in de loop van 1942 in een concentratiekamp omgekomen. De
tweede keer dat Van de Poel werd opgepakt was in januari 1941. Op de KMA werd
hij verhoord door twee SD-mensen uit Berlijn. Aanvankelijk leek dat het gevolg van
een door een rancuneuze Bredase fotograaf van het Dagblad van Noord-Brabant en
Zeeland, Spuls, bij de SD geuite beschuldiging van spionage voor de Engelsen. De
fotograaf was namelijk ontslagen omdat hij als getrouwde man een verhouding was
begonnen met Van de Poels’ vroegere secretaresse. Hij had in de tas van Van de Poel
tekeningen gezien van het vliegveld Gilze-Rijen.5 Na een paar dagen begon de SD
in de verhoren weer over de internationale contacten van Van de Poel en die met de
Katholieke Wereldpost. Toen Nederlandse en Duitse kringen pogingen deden de arres-
tatie ongedaan te maken bleek ook dat het bevel tot arrestatie niet van de SD-
Aussenstelle in Den Bosch was uitgegaan maar rechtstreeks van de SD in Berlijn was
gekomen. Het hoofd van de SD in Den Bosch was woedend dat hij bij de arrestatie
was gepasseerd. De beschuldiging van spionage was slechts een voorwendsel geweest.
In Berlijn gold Van de Poel als duitsvijandig, in Nederland als duitsvriendelijk. Tot
augustus 1941 zat hij opgesloten in het Huis van Bewaring van Breda. Daarna werd
hij op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Over
zijn barre ervaringen daar schreef hij in de winter van 1944-1945 het boek
Neuengamme.6 In de woorden van L. de Jong was hij toen ‘van zijn Duitse sympa-
thieën genezen’.7 Het is aan te nemen dat De Jong hier ‘Duits’ bedoeld heeft als ‘na-
tionaal-socialistisch’. Daarmee doet hij Van de Poel echter onrecht aan. Het is ook
een illustratie van de lange tijd in de geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog gehanteerde gewoonte medespelers uit die moeilijke periode van de
Nederlandse geschiedenis te bestuderen vanuit het perspectief van ‘goed en fout’ en
weinig of geen rekening te houden met de individuele persoonlijkheden, omstandig-
heden, motieven en verantwoordelijkheden. Het geschiedenisbeeld van de bezetting
is lange tijd te ‘monolithisch’ geweest. De werkelijkheid was veel genuanceerder. In
hoofdstuk VI van zijn boekje over het verblijf in Neuengamme zei Van de Poel
waar zijn Duitse sympathieën lagen en waar niet. Hij deed het in de vorm van wat
hij zelf noemt ‘een schematische samenvatting van menig gesprek in Neuengamme
over de stereotiepe vraag: Waarom ben jij hier?’ Hij erkende dat hij ‘voor en na het
uitbreken van de oorlog geijverd heeft voor het maken van onderscheid tussen ver-
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werpelijke en aanvaardbare strevingen in de nieuwe ideologie’. Hij was voorstander
van een nationale volksgemeenschap onder een hiërarchische leiding. In het econo-
misch leven moest niet de winst van enkelingen het richtsnoer zijn maar veeleer de
zelfvoorziening. In de praktijk van de politiek was het na de bezetting van
Nederland door een ogenschijnlijk onoverwinnelijk Duitsland geoorloofd met de
bezetter samen te werken maar dan wel ‘zonder afbreuk te doen aan de fundamente-
le beginselen van het Christendom en aan de rechten van de eigen staatsorde’.
Samenwerking van de Europese volken was nastrevenswaardig maar dan ‘op den
grondslag van ieders cultureele zelfstandigheid’. Het is juist te beweren dat Van de
Poel geen voorstander was van de bestaande parlementaire en economische ordening
in Nederland en dat hij daar de nodige wijzigingen in wilde aanbrengen. Velen met
hem waren ontevreden over de gang van zaken in Nederland. Daaraan de conclusie
verbinden dat hij met die ‘velen’, sympathie had voor het nationaal-socialisme in zijn
geheel, of zelfs een aanhanger er van was, gaat veel te ver.
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Achteraf gezien is de arrestatie binnen het eerste jaar van de bezetting zijn ‘ge-
luk’ geworden. Zeer veel Nederlandse gezagsdragers, zoals burgemeesters, hebben
langer moeten wachten op een situatie die hen de beslissing bracht te stoppen met
hun samenwerking met de bezetter. Voor een groot aantal van hen heeft dat de be-
schuldiging van collaboratie opgeleverd. 

Eind 1943 kwam Van de Poel vrij. Evenmin als bij zijn arrestatie werden bij zijn
vrijlating duidelijke redenen opgegeven. Toen hij in Neuengamme een administra-
tief baantje bemachtigde op de ‘politische Abteilung’ kreeg hij de kans in de kaarten-
bak zijn eigen kaartje met gegevens te bekijken en las daar als motief voor zijn op-
sluiting: ‘beteiligte sich zum Nachteil des deutsches Staates’.8 Na zijn vrijlating kon
hij ondermeer om gezondheidsreden niet terugkeren in zijn oude functie van hoofd-
redacteur maar bleef wel als adviseur verbonden aan de Neerlandia-pers. Toen hij
betrokken bleek bij de brief van de bisschoppen uit juli 1944 tegen de nazificering
van de Nederlandse pers werd hij ontslagen en dook hij onder tot de bevrijding van
Breda op 29 oktober 1944. Na afloop van de oorlog kreeg hij wegens zijn deelname
in het eerste oorlogsjaar aan de ‘Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers, te-
vens orgaan ter voorbereiding ener Perskamer’ een publicatieverbod van zeven jaar.
In 1948 werd hij door de Raad van Beroep van de perszuivering vrijgesproken.9

Medewerker Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Toen Albert van de Poel begin 1947 van professor Bouman het verzoek kreeg
om mee te helpen aan het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar de
april-meistakingen was hij door de Raad van beroep nog niet vrijgesproken en be-
sefte hij zelf wel dat hij bij een aantal Nederlanders een wat twijfelachtige reputatie
had. In een brief aan Bouman in februari 1947 begon hij er daarom zelf maar over
om niet achteraf het risico te lopen dat Bouman de voorkeur aan een ander zou ge-
ven, aan een ‘medewerker die vrij is van antipathie bij een gedeelte van het heden-
daagsche publiek.’10 Zelf dacht hij dat die antipathie veroorzaakt was door zijn poli-
tieke activiteit in de periode tussen de twee wereldoorlogen, ‘die nationalistisch was
in Groot-Nederlandschen zin’. Ongetwijfeld zal bij een deel van het publiek ook
zijn rol in de voorbereiding van de Perskamer die antipathie hebben veroorzaakt.
Voor Bouman is het echter geen reden geweest van de medewerking van de voor-
malige hoofdredacteur af te zien.11 Zo werd dr. Albert van de Poel een van de eerste
medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat in de oorlog al
was voorbereid en na de oorlog tweemaal is opgericht. In de eerste naoorlogse
Staatscourant van 8 mei 1945 was het besluit tot instelling van een ‘Rijksbureau voor
Documentatie van de geschiedenis van Nederland in Oorlogstijd’ verschenen met als
taken: ‘het verzamelen van materiaal, het bewerken ervan en het aan de hand daar-
van publicaties doen verschijnen’. 26 mei 1945 trok de Chef-staf Militair Gezag het
besluit weer in omdat hij van mening was dat de bevoegdheid tot het nemen van de
beslissing bij hem had moeten liggen. Gefinancierd door de minister van onderwijs
ging het werk echter gewoon door. Pas na bijna tweeënhalf jaar kreeg het instituut
zijn wettige basis. Op 5 september 1947 werd door koningin Wilhelmina het
Koninklijk Besluit ondertekend, waarin de taak kernachtiger werd geformuleerd dan
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in 1945: ‘een wetenschappelijk onderzoek instellen naar de geschiedenis van
Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog’.12 Op het moment dat Van de Poel
zijn werk voor het instituut begon, bestond het officieel nog niet.

De april-meistakingen in Breda en omgeving

In Noord-Brabant waren volgens Bouman en De Jong de aantallen stakers zeer
aanzienlijk.13 Vooral in het noordwestelijk kleigebied en de Langstraat. In de steden
Breda, Eindhoven, Helmond en Valkenswaard kwam het op bepaalde dagen zelfs tot
een algemene staking. Uitzonderingen werden gevormd door de steden Tilburg en
’s-Hertogenbosch waar de staking geen algemene omvang aannam. Uit de gedetail-
leerde opgaven door medewerker Van de Poel aan het RIOD is echter af te leiden
dat de gehanteerde term ‘algemeen’, ook wanneer de stakingen aanzienlijk waren,
met een korreltje zout genomen moet worden. In de letterlijke zin van het woord
kwam een algemene staking nergens voor. Uit de Bredase voorbeelden is op te ma-
ken dat, zelfs wanneer gesproken werd van een algemene staking in een bedrijf een
deel van het personeel uit overtuiging, noodzaak of angst aan het werk bleef. Ook
Bouman erkende dat in zijn werk. Menigeen staakte mee tegen wil en dank, omdat
een deel van collega’s kantoor of werkplaats had verlaten.14

Uit het materiaal dat Van de Poel opstuurde naar het RIOD in Amsterdam
blijkt dat hij voortvarend te werk ging nadat Bouman hem ondanks de mogelijke
bezwaren toch gevraagd had het werk op zich te nemen. De aandacht van Bouman-
Van de Poel richtte zich zowel op de april-meistakingen bij de overheid, als die in
het bedrijfsleven en bij de boeren. 

Staking bij overheidsinstellingen

Informatie over het staken van overheidspersoneel in Breda en elders in Noord-
Brabant is bij Bouman nauwelijks of niet te vinden. Summiere gegevens worden
slechts vermeld bij Eindhoven over het personeel van de gemeentesecretarie en de
PTT. Dat wil niet zeggen dat er elders niets gebeurd is maar het geeft wel aan dat de
beperkte stakingen bij de overheidsdiensten niet erg zijn opgevallen of indruk heb-
ben gemaakt. Ze duurden hooguit een hele, soms zelfs maar een halve dag. Het lo-
kale gezag greep, meestal uit angst voor wanordelijkheden en represailles van de kant
van de Duitsers, maar ook aangespoord door hun hoogste chef, de secretaris-generaal
van Binnenlandse Zaken mr. Frederiks, snel in door hoofden van diensten en perso-
neel op te roepen het werk te hervatten. Dezelfde houding als die van Frederiks
werd aangenomen door de commissaris van de provincie A.B.G.M. van
Rijckevorsel. In Breda ging het niet veel anders. 

Het materiaal dat Van de Poel naar Bouman in Amsterdam stuurde over de sta-
king van het gemeente- en ander overheidspersoneel te Breda is beperkt en bevat
weinig precieze gegevens over aantallen stakers. Die beperktheid is waarschijnlijk de
reden dat Bouman in zijn boek over Breda er niets over kon beweren. In juni 1947
stuurde de oud-hoofdredacteur rapporten van zijn onderhoud met de directeur van
de gemeentelijke lichtbedrijven, J.B. Leeuwenberg, de commissaris van politie A.C.

141
Jaarboek De Oranjeboom 56 (2003)



de Bruijn en diens hoofdinspecteur F.J. Greve, en met de directeur van de distribu-
tiedienst R. ter Veer, naar Amsterdam.15 Daarnaast bevinden zich in Collectie 255
van het NIOD de ingevulde vragenlijsten van de directies van gemeente (openbare)
werken, de gemeentelijke lichtbedrijven, het postkantoor en de distributiedienst.
Alleen de directie van de gemeentelijke lichtbedrijven vermeldde daarbij ook de aan-
tallen stakers. 
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De staking van het Bredase gemeentelijk personeel begon aan het einde van de
vrijdagochtend op gang te komen om zich na de middagpauze sterker uit te breiden.
Van twee overheidsdiensten in de stad zijn cijferopgaven bekend voor vrijdag 30
april. In de vragenlijst die de directeur van de Gemeentelijke Lichtbedrijven voor het
RIOD invulde vermeldde hij dat van de 174 werklieden er die dag 49 en van de 69
ambtenaren 42 bewust het werk hadden neergelegd. De directeur van de distributie-
dienst schreef dat vrijdagmorgen alle ambtenaren op drie na, – NSB’ers-, de dienst
verlieten.16 Daar moet hij alleen het hoofdkantoor in Breda mee bedoeld hebben.
Van de 191 personeelsleden werkte een groot deel op de buitenkantoren en die wa-
ren niet iedere dag open. Bovendien waren er die dag 28 mensen van de 191 ziek of
met vakantie. De staking van het personeel van de gemeentesecretarie in het stadhuis
op de Grote Markt begon waarschijnlijk vlak voor de middagpauze. Volgens burge-
meester Van Slobbe was de staking op het stadhuis begonnen uit angst. Geruchten
deden de ronde dat Duitse militairen het postkantoor zouden hebben bezet en het
personeel met de revolver in de hand dwongen aan het werk te blijven. Uit angst dat
hetzelfde op het stadhuis zou kunnen gebeuren, althans zo motiveerde Van Slobbe
de afwezigheid van zijn ambtenaren, durfden die daarom niet aan het werk te gaan.17

Van een proteststaking was dus geen sprake. De commissaris had namelijk van de
Beauftragte, de Duitse toezichthouder in de provincie, bevel gekregen een opgave
van stakend overheidspersoneel te doen. Van Slobbe wilde niet zwart op wit schrij-
ven dat zijn mensen gestaakt hadden.18 Waarschijnlijker is dat de staking onder het
gemeentepersoneel ontstaan is zoals overal elders. Het was de onvrede over de steeds
ingrijpender maatregelen van de bezettende macht die de burger in zijn eigen directe
omgeving troffen, die tot de spontane stakingsacties of werkonderbrekingen leidde.
Die burger was het na een aantal jaren bezetting zat dat maatregelen van de Duitsers
het gewone leven steeds meer onmogelijk maakten en in toenemende mate ingrepen
in de persoonlijke levenssfeer. Door het schaarser worden van veel goederen, de ge-
dwongen arbeidsinzet en het weer in krijgsgevangenschap roepen van veel mannen
ondervond iedereen de bezetting steeds meer aan den lijve en in eigen familiekring.
In de eerste twee bezettingsjaren, tot begin 1942, was de Duitse bezettingspolitiek
voor de meeste inwoners van Nederland te verdragen geweest. Die periode had voor
veel mensen, na de voorafgaande ‘crisisjaren’, tot meer welvaart geleid door het vele
werk dat voor de Duitser kon worden gedaan. Gepaard gaande met de bewust ge-
voerde politiek van het Rijkscommissariaat, het Duitse bestuur, in de eerste bezet-
tingsjaren om het germaanse broedervolk in Nederland te winnen voor of minstens
te verzoenen met de Duitse heerschappij had de bezetting tot dan nog niet tot veel
verzet geleid. De eerste oorlogsjaren worden daarom gekenmerkt door wat genoemd
is gaan worden: accommodatie, het zich aanpassen aan of schikken naar de gewijzig-
de omstandigheden omdat er voorlopig toch niets te doen was aan de ongewenste
aanwezigheid van de bezetter. Bovendien hebben de meeste mensen in moeilijke tij-
den de neiging zich koest te houden, niet op te willen vallen, in de hoop dat ze met
rust gelaten zullen worden. Het verzet dat nu, ogenschijnlijk zo onverwachts, de kop
opstak was een openlijk protest tegen de steeds ingrijpender maatregelen van de be-
zetter. Die lieten de bevolking niet meer met rust. Veel mensen namen aan de sta-
king deel omdat ze vonden dat ze niet anders konden, er moest een signaal worden
afgegeven. Zo ook in Breda. 
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Toen het nieuws over de begonnen stakingen elders in het land en in het
Bredase bedrijfsleven bekend werd en door de vele geruchten de stakingen omvang-
rijker vormen aannamen dan ze in werkelijkheid bezaten, legde een groot deel van
het secretariepersoneel en dat van andere gemeentelijke diensten het werk neer en
droeg zo zelf weer bij aan de geruchtenstroom. Gerucht en waarheid waren niet
meer uit elkaar te houden: Duitse militairen bedreigden de mensen op het postkan-
toor, de burgemeester was gearresteerd!19 Het laatste gerucht kan zijn oorsprong
hebben gehad in het feit dat Van Slobbe in de loop van de vrijdagochtend samen
met Leeuwenberg op de Ortskomandantur had moeten verschijnen wegens de wegge-
vallen waterdruk in de kazernes. De Duitsers dachten dat staking of sabotage daarvan
de oorzaak was. In werkelijkheid was de oorzaak gelegen in het hamstergedrag van
de bevolking, het aanleggen van watervoorraden.20 Burgemeester Van Slobbe en di-
recteur Leeuwenberg van gemeentelichtbedrijven en waterwerken werden beiden
bedreigd en gewaarschuwd de stakingen met kracht tegen te gaan. 

Zaterdagochtend was de rust nog niet teruggekeerd bij de ambtenaren. Een ge-
deelte van het gemeentepersoneel was niet komen opdagen. Van degenen die wel
waren gekomen bleef een deel buiten op de Grote Markt de ontwikkelingen af-
wachten. Uit de verschillende getuigenissen van na de oorlog is echter niet op te
maken over hoeveel wegblijvers het ging. Ook bij de Raad van Arbeid bleef nog het
grootse deel weg, 61 man. De staking daar was vrijdag begonnen ‘door jongeren en
schoorvoetend door ouderen gevolgd’.21 Bij de distributiedienst kwam een deel van
het personeel opdagen maar ging niet aan het werk. Toen directeur Ter Veer op
weg naar zijn kantoor in de Kloosterlaan op de Grote Markt gezien had dat de
Duitsers personeel van het gemeentehuis dwongen het stadhuis binnen te gaan drong
hij er bij zijn mensen op aan naar huis te gaan. Later op de middag echter moest hij
ze weer laten waarschuwen terug te keren vanwege presentielijsten die getekend
moesten worden.22 Duidelijk is wel dat later op de middag van de overheidsdiensten
de meeste personeelsleden weer aanwezig waren als gevolg van de dringende oproep
van Van Slobbe om ter vermijding van represailles het werk te hervatten, en door de
invoering van het politiestandrecht in Noord-Brabant. De bekendmaking daarvan
stond zaterdagmorgen op de eerste pagina’s van alle kranten.23 Volgens de burge-
meester in zijn bovengenoemde brief van 4 mei 1943 aan de Commissaris van de
Provincie, bleven de overigen nog steeds weg ‘uit angst’. 

De ochtend van de eerste mei vroeg de griffier van de provincie telefonisch aan
alle burgemeesters uiterlijk om één uur een opgave te verstrekken van de stakende
ambtenaren. Dat was een eis van de Beauftragte. Op verzoek van de burgemeester
werd de indiening uitgesteld tot half vijf: eerder was geen goed overzicht te krijgen
van stakers en niet-stakers. Bedoeling was de afwezigen meer tijd te geven om naar
hun werk te komen en zo aan moeilijkheden te ontsnappen. De wel aanwezige
ambtenaren werden door Van Slobbe toegesproken om weer aan het werk te gaan
en de afwezige collega’s werden gewaarschuwd naar het stadhuis te komen en de
presentielijst te tekenen zodat ze niet als stakers hoefden te worden aangemerkt.24

Kort na het verzoek van de provinciale griffie om een lijst van stakers kwam ook de
Sicherheitsdienst op de KMA met de eis vóór half één een lijst van stakers op te geven.
Die eis werd ook aan het bedrijfsleven gesteld. Pogingen het tijdstip van indiening
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van deze lijst eveneens uitgesteld te krijgen lukten niet. Er werd een wethouder naar
de KMA gestuurd om de onmogelijkheid van een spoedige inlevering aan te tonen
maar ook dat hielp niet. De oplossing werd toen gevonden door bij de SD een lijst
met namen in te leveren waarop, aldus de toelichting voor de Duitsers, ook ‘de zie-
ken, vakantie- en verlofgangers, en personen die hun kantoor niet durfden binnen-
gaan, bang gevangen genomen te worden, doordat gewapende Duitsers bij verschil-
lende openbare gebouwen hadden postgevat’, waren opgenomen. De lijsten waren
op deze manier voor de Duitsers niet goed te gebruiken als controlemiddel op sta-
kers, temeer omdat er alleen achternamen, zonder adres of geboortedatum, op voor-
kwamen.25 Na de oorlog leidde deze oplossing tot heel wat discussie over de april-
meistakingen van de Bredase ambtenaren en het optreden van de burgemeester daar-
bij: had hij wel of niet stakerslijsten aan de Duitse bezetter overhandigd? Was hij hun
daarbij te zeer ter wille geweest of had hij daardoor erger voorkomen?26

Staking in bedrijven

Was bij het overheidspersoneel de staking beperkt in omvang en tijd, bij het
Bredase bedrijfsleven was ze veel omvangrijker en langduriger. Het materiaal dat
Van de Poel naar Amsterdam stuurde over de staking in de bedrijven was daarom
ook omvangrijker. Met behulp van de gegevens die over de bedrijfsstakingen in het
stadsarchief en in het Nationaal Archief in Noord-Brabant (NANB) aanwezig zijn, is
het mogelijk tamelijk gedetailleerd het verloop te schetsen van de stakingsdagen in
de voornaamste Bredase fabrieken en werkplaatsen.

Vrijdag 30 april 1943

In alle avondbladen van donderdag 29 april 1943 verscheen een proclamatie van
de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland met het bevel de leden van
de Nederlandse krijgsmacht terug te voeren in krijgsgevangenschap, ‘zu erfassen,
festnehmen und abschieben zu lassen’.27 In Hengelo had de uitgever van de Nieuwe
Hengelosche Courant het op de telex binnengekomen bericht in het begin van de mid-
dag, nog voor het verschijnen van zijn avondkrant, voor de ramen van zijn drukkerij
gehangen. Veel arbeiders hadden het daar tijdens de middagschaft zien hangen en
kwamen met het nieuws de fabriek weer in. De eerste fabriek die leegliep was de
Machinefabriek Gebr. Stork & Co. De staking begon zo in Twente op donderdag-
middag 29 april.28

In Breda begon de staking vrijdag 30 april op de N.V. Hollandsche Kunstzijde
Industrie, de HKI, gelegen aan de Markkade, het grootste en modernste bedrijf van
de stad met ongeveer 1300 man personeel. Na geruchten in het bedrijf over stakin-
gen in Twente en de Limburgse mijnstreek werd vanaf 11 uur niet meer gewerkt. In
kleine groepjes werd de toestand door de werknemers besproken. Om 12 uur gaf
een werknemer met de fabrieksfluit voortijdig het einde van de werktijd aan en liep
de fabriek leeg. De Duitsers zagen hem daardoor als een soort stakingsleider. Hij
werd enkele weken later door de Sicherheitsdienst naar de KMA geroepen voor ver-
hoor maar gelukkig door bemiddeling van de directie weer snel vrijgelaten.29
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Opvallend voor de HKI was, in tegenstelling tot wat in andere Bredase bedrijven ge-
beurde, dat er zowel gestaakt werd door de arbeiders als door het administratief per-
soneel. Eén van de kantoormensen die niet staakten was de onderchef op de afdeling
statistiek en handel, de NSB’er J.C. van der Aa.30 In 1943-1944 was hij enige tijd
wethouder en loco-burgemeester van de stad. Volgens de naoorlogse informatie van
de directie in de enquête van Bouman werd er bij de HKI zelfs gestaakt door lei-
dinggevend personeel, ‘behalve door de mensen verantwoordelijk voor machines en
ketelhuis’.31

Diezelfde vrijdagmiddag begon, aangestookt door een geruchtenstroom, en
door contacten tussen fabrieken onderling de onrust ook elders de kop op te steken.
Van contacten tussen stakend gemeentepersoneel en fabrieksarbeiders zijn geen di-
recte aanwijzingen te vinden. Wel is het echter goed mogelijk dat personeel van de
gasfabriek, onderdeel van de gemeentelijke lichtbedrijven, en van de vlakbij gelegen
fabrieken van de Etna en de Kwatta elkaar beïnvloed hebben. Zowel van de choco-
ladefabriek als van de gasfabriek staakte al snel een groot deel.32 De ontwikkelingen
bij elkaars bedrijven moeten de werknemers gezien hebben. In een aantal bedrijven
leidde de onrust tot werkonderbrekingen en discussies over de aan te nemen hou-
ding. De opgave van de politie en het stadsbestuur over het aantal stakers op vrijdag
30 april vermeldde alleen stakersaantallen bij de HKI, de suikerfabriek van CSM, van
Baak Lederwaren en de Wenzo Lak- en Verffabriek. Andere fabrieken zullen de
werkonderbreking van vrijdag nog niet als een staking hebben willen aanduiden of
opgeven omdat het werk pas later in de middag was neergelegd (Zie overzicht A,
overzicht april-meistaking 1943 Bredase industrie/bedrijven, kolom 30 april).33

Zaterdag 1 mei 1943

Op zaterdagmorgen kreeg de staking een algemeen karakter, niet in de beteke-
nis dat in alle bedrijven door iedereen werd gestaakt maar wel dat in bijna alle be-
drijven het werk werd neergelegd door zoveel werknemers, dat er niet kon worden
doorgewerkt door degenen die bleven. Zoals al hiervoor aangegeven moeten de ver-
meldingen voor diverse Brabantse steden dat er een algemene staking was uitgebro-
ken daarom met enige reserve worden bekeken. Dat geldt ook voor Breda.

Terwijl in de rest van Nederland op zaterdag de stakingen minder uitgebreid
waren dan de dag tevoren namen ze in delen van Noord-Brabant, waaronder Breda,
in omvang toe. In het bijgaande overzicht A valt af te leiden dat op zaterdag 1 mei
de aantallen stakers het grootst waren van alle gestaakte dagen. Slechts van een paar
ondernemingen zijn echter precieze aantallen bekend. De vraagtekens in de kolom-
men betekenen dat er zeker gestaakt is, maar exacte getallen zijn niet bekend of op-
gegeven. Het overzicht is samengesteld met behulp van verspreide gegevens uit het
Bredase archief.34 Daarnaast is er ook een overzicht bekend van de aantallen stakers
voor alle stakingsdagen en de in totaal verloren werkuren gezamenlijk. Dat had het
gemeentebestuur na afloop van de stakingen moeten inleveren bij het bestuur van de
provincie, dat op zijn beurt handelde op last van de bezetter (Zie overzicht A, ko-
lom: totaalopgave 3-4 dgn). De Duitsers vroegen alleen een opgave van het totale
aantal stakers en verloren werkuren per soort bedrijf. Voor de gevraagde opgave
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hoefden de aantallen niet per bedrijf en per dag te worden vermeld. Namen hoefden
de Duitsers ook niet te hebben, niet van de bedrijven en ook niet van personen. Ter
geruststelling schreef de burgemeester in zijn brief van 8 mei 1943 aan de directies
van de bedrijven dat hem verzekerd was dat het overzicht niet was bedoeld om
‘maatregelen te nemen’.35 Sancties zouden er dus niet mee worden getroffen. Zeker
kon de burgemeester daar echter niet van zijn.

Bij het bekijken van de aantallen stakers en de duur van de staking is het belang-
rijk te weten dat op vrijdag 30 april de staking pas in de loop van de middag op gang
kwam, in een aantal gevallen op het einde van de dag na de gebruikelijke uitbetaling
van de weeklonen, en dat op zaterdagen in de industriële bedrijven toentertijd alleen
’s morgens werd gewerkt. Op elk van die twee dagen kan slechts voor maximaal vier
á vijf uur gestaakt zijn. Voor de andere weekdagen ging het om een volledige werk-
dag van negen á tien uur. In een groot deel van de bedrijven is zeker twee dagen ge-
staakt, vooral op zaterdag en maandag. In sommige drie of vier: Hero, HKI, Kwatta
en Etna. Behalve in de op het overzicht vermelde bedrijven werd er ook gestaakt in
nog meer, veelal kleinere, bedrijven en in winkels. Daarover zijn echter geen detail-
gegevens in het archief te vinden. In het maandrapport van de Bredase politie over
die periode is de vermelding te vinden dat in totaal in vijfenveertig bedrijven door
ongeveer vijfduizend personen werd gestaakt.36 Alleen in een rapport van de NSB
over de staking worden ook kleinere bedrijven en een paar grote winkels genoemd
(Zie overzicht B en hieronder).
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Maandag 3 mei 1943

Het aantal arbeiders dat maandagmorgen daadwerkelijk op de gewone tijd de fa-
briek binnenging was nog niet erg groot. Voorzover ze kwamen opdagen bleven ze
buiten voor de poorten staan wachten op de ontwikkelingen.37 Vooral aan de
Tramsingel, bij de brug en de spoorwegovergang, bevond zich een grote menigte ar-
beiders van de dicht bij elkaar gelegen fabrieken van de Etna, de Kwatta, de suikerfa-
briek en de HKI. De Duitse beheerder van de Etna, Walther Schäfer, probeerde zijn
personeel door roepen en schreeuwen binnen te lokken maar tevergeefs. Het leek er
op dat de staking even omvangrijk zou blijven als op de zaterdag. De Duitsers had-
den echter besloten op te treden. Hadden ze zaterdag nog een afwachtende houding
aangenomen, op maandag wilden ze voorbeelden stellen die de arbeiders weer de fa-
briek in zouden drijven. Er verscheen plotseling een overvalwagen van de SD en de
bejaarde arbeider De Kroon van de Etna werd meegenomen. Na een afranseling op
de KMA kon hij na enige tijd weer naar huis.38 Zijn arrestatie was voor de meeste
aanwezigen het sein om het werk te hervatten. Bij zijn optreden tegen de staking
kreeg de Sicherheitspolizei ondersteuning van een onderdeel van de in Tilburg gele-
gerde Ordnungspolizei of Grüne Polizei. Ook een paar Bredase NSB-politieagenten
hielpen bij het onderdrukken van de staking.39 Alle bedrijven kregen het bevel hun
werknemers schriftelijk op te roepen dinsdagmorgen weer aan het werk te gaan. In
de stad waren affiches opgehangen met de afkondiging van het politiestandrecht. Ze
bevatten de mededeling dat de politie onverwijld en zonder waarschuwing zou
schieten bij samenscholingen en groepen van meer dan vijf personen. Van stakers
zou het loon worden ingehouden.40

Dinsdag 4 mei 1943

Het harde Duitse optreden en de oproepen van de bedrijven op maandag zorg-
de ervoor dat dinsdagmorgen de meeste arbeiders weer op het werk verschenen. In
Eindhoven waren maandagmiddag op het Philipsterrein in Eindhoven zelfs zeven
mensen geëxecuteerd. Dat bericht moet zeker tot in Breda zijn doorgedrongen.
Bovendien was de werknemers bij de bedrijven gebleken dat bij de overheidsdien-
sten niet meer gestaakt werd. En in zijn rede op maandagmiddag voor Radio Oranje
had minister-president Gerbrandy met geen woord gerept van de stakingen. Bij en-
kele fabrieken, de Etna, de Hero en de HKI bleven echter nog veel arbeiders weg.
Grotendeels is dit te verklaren door het feit dat op die bedrijven veel arbeiders uit de
dorpen in de omgeving werkten en daardoor de oproep tot werkhervatting van hun
directies niet tijdig hadden ontvangen. Voor de Duitsers was het reden om ’s mor-
gens de HKI-bedrijven te bezetten en het hoofd van de sociale dienst van de HKI,
mr. A.A.M. Struycken, te arresteren. Hij was tot november 1941 wethouder ge-
weest van Breda en had toen op eigen verzoek, uit onvrede met het Duitse bewind,
ontslag genomen. Onder bedreiging met het standrecht werd hij door de
Sicherheitsdienst meegenomen naar de KMA. Toen in de loop van de dinsdagmiddag
veel arbeiders kwamen opdagen zagen de Duitsers af van represailles en werd
Struycken door bemiddeling van de directie en een Duitse werkmeester vrijgela-
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ten.41 Mogelijk heeft daarbij ook een rol gespeeld dat vanuit het stadhuis door be-
middeling van o.a. inspecteur Greve moeite werd gedaan verdere maatregelen tegen
de oud-wethouder te voorkomen.42

De directie van de HKI kreeg opdracht opnieuw een brief naar de afwezige
werknemers te sturen, nu onder bedreiging met het standrecht: ‘In vervolg op ons
schrijven van gisteren 3 Mei 1943, wordt nu meegedeeld, dat, indien U zich morgen
5 Mei 1943 niet vóór 12 uur voor de hervatting Uwer werkzaamheden hebt aange-
meld, U zult worden beschouwd als saboteur en zult vallen onder het ‘Politie-
Standrecht’. In tegenstelling tot de eerste oproep van de HKI stond onder dit tweede
briefje geen naam en handtekening van directeur Charles Stulemeier zelf.
Waarschijnlijk wenste hij geen verantwoordelijkheid te dragen voor een dergelijk
bedreigend briefje aan zijn personeel.43 Ook bij de Hero was de SD op dinsdag 4
mei de directie komen bedreigen. Ook daar moest een briefje gestuurd worden naar
de nog stakende werknemers. Ondanks dat bleef op woensdag nog een twee- á drie-
honderd man weg. Pas op donderdag was op de Hero iedereen weer aan het werk.44

Volgens een opgave van plaatsvervangend politiecommissaris Brouwers aan de
Duitsers van dinsdagmiddag 4 mei 1943, 16.00 uur, werd op de overige Bredase fa-
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brieken op dat moment niet meer gestaakt. (Zie overzicht A)45 Het was duidelijk ge-
worden dat een voortzetting van de staking onder het Duitse machtsvertoon geen
zin meer had.

Wanneer alle niet-overheidsbedrijven in de twee overzichten waar volgens bei-
de bronnen in het gemeentearchief en de rapportage van de NSB gestaakt is bij el-
kaar opgeteld worden, bedroeg het totaal aantal stakende industriële bedrijven 39.
Indien daar de zuivelfabrieken bij worden opgeteld, waar wegens de melkstaking
ook niet gewerkt kon worden, komt het totaal aantal stakende Bredase bedrijven op
ongeveer 45. Dat komt overeen met het cijfer dat na afloop van de stakingen in het
maandrapport van de Bredase politie werd doorgegeven aan het hoofd van de Duitse
ordepolitie in Noord-Brabant.46

De plattelandsstaking of melkstaking

Ook buiten Breda, in de omliggende dorpen, zochten de Duitsers op maandag 1
mei naar stakende arbeiders om ze te dwingen weer aan het werk te gaan. Bij hun
patrouille door Teteringen troffen de Duitse SD-man Rösener en twee Nederlandse
SD-agenten, van wie de een de beruchte Jan Visser was, bij een boer aan het
Moleneind twee stakende arbeiders aan die hun vrije tijd gebruikten om melk te ha-
len. J.F.M. Willems was een meubelmaker uit Teteringen die bij de Etna werkte en
Jan van Loon was constructiewerker bij Machinefabriek Breda v/h Backer en Rueb.
De agenten vroegen hen waarom ze niet werkten. Toen ze antwoordden dat ze
staakten, kregen ze een paar klappen en werden meegenomen naar de Sicherheitsdienst
op de KMA. Daar werden ze verhoord door Wilhelm Stövsand, chef van de SD in
Breda en werden ze op aangeven van Rösener ook beschuldigd van het leeggooien
van melkbussen in Teteringen. Beiden werden flink afgeranseld. Willems was er zelfs
zo erg aan toe dat dokter Payens van de Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst er bij geroepen moest worden en behandeling in het ziekenhuis
noodzakelijk was. Van Loon werd naar de SD in Den Bosch overgebracht. In de
verhoren na de oorlog ten behoeve van het proces tegen Stövsand hebben beide
ontkend dat zij de melkbussen hadden omgegooid.47

De melkstakingen waren onderdeel van de acties van boeren op het platteland
tijdens de april-meistakingen. Zij weigerden melk te leveren aan de zuivelbedrijven.
Wanneer boeren toch hun melk meegaven aan de melkrijders kwam het nogal eens
voor dat voorstanders van de staking de bussen op straat leeggooiden. Ook verkoch-
ten ze een deel rechtstreeks aan particulieren, die zo weer eens ‘goede’ melk konden
kopen. Volgens de gemeentelijke opgave aan de provincie werd er op de Bredase
melkfabrieken 22.500 liter melk minder aangeleverd.48

Volgens de rapportage die Van de Poel naar Bouman op het RIOD stuurde,
waren de boerenstakingen in de omgeving van Breda, en in het algemeen in West-
Brabant, bijzonder indrukwekkend. Zijn materiaal bevat daarvoor echter weinig
concrete aanwijzingen.49 Hij gaf er wel twee verklaringen voor. De boeren waren al
langer boos over het optreden van de SD-Dienststelle op de KMA en het gewest be-
schikte over een weliswaar verboden maar nog ongeschonden illegaal samengehou-
den kader van leidende personen uit de voormalige boerenorganisaties. Wat de re-
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den van hun al langer bestaande boosheid was, is evenmin goed vast te stellen met
zijn gegevens. Dat de ontbonden boerenorganisaties nog steeds een rol speelden in
het leven van de boeren is juist. Onder leiding van de nog steeds goed functioneren-
de parochiegeestelijkheid bleven boerenorganisaties clandestien zoveel mogelijk in-
vloed uitoefenen op hun achterban.

Uit ooggetuigenverklaringen en rapporten is voor de dorpen rond Breda vast te
stellen dat het daar hoofdzakelijk gebleven is bij de melkstaking. Op de coöperatieve
tuinbouwveiling van de stad bleef op vrijdag 30 april een groot deel van de groente
onverkoopbaar door een kopersstaking. De boeren keerden toen hun manden met
koopwaar om op straat of verkochten hun waren rechtstreeks aan particulieren.
Zaterdagmorgen was er zoals gebruikelijk geen veiling en had het personeel weinig
te doen omdat vrijdag niets was aangeleverd. Maandag 3 mei werd er bijna weer
normaal gehandeld op de veiling.50 Aan de melkstaking en andere stakingen op het
platteland was echter op dat ogenblik nog geen einde gekomen. 

Evenals bij de bedrijfsstakingen voerden de Duitsers op maandag 3 mei de druk
aanzienlijk op om aan alle verzet, ook de melkstaking, een einde te maken. Voor het
doorgeven van de onaangename bevelen gebruikten ze zoals gewoonlijk het
Nederlandse gezagsapparaat. De Sicherheitsdienst van Den Bosch gaf de opdrachten
aan de gewestelijk politiepresidenten in Den Bosch en Eindhoven, een functie te
vergelijken met die van een hoofdcommissaris. Die zorgden voor verdere doorgave.
Zondag 2 mei was door de gewestelijk politiepresident aan alle burgemeesters in hun
hoedanigheid van ‘politiegezagsdrager’ al de opdracht gegeven de voorzitters en on-
dervoorzitters van de zuivelbedrijven, die verantwoordelijk waren voor het in gebre-
ke blijven van de melkleveranties, te arresteren, en ze op maandag vóór 14.00 uur
naar kamp Vught over te laten brengen.51 Er zijn geen aanwijzingen dat van de
Bredase melkinrichtingen of zuivelbedrijven iemand gearresteerd is. Mogelijk had
burgemeester Van Slobbe, zoals meer van zijn Brabantse collega’s, de maatregel nog
niet uitgevoerd om eerst te overleggen met de secretaris-generaal van Binnenlandse
Zaken, mr. K.J. Frederiks. Kort daarna, dinsdag, was de maatregel niet meer nodig
wegens het geconstateerde herstel van de melkleveranties. 

Op maandag 3 mei kwam de volgende opdracht van de gewestelijk politiepresi-
dent voor de burgemeesters-politiegezagsdragers. In de nacht van maandag op dins-
dag moesten de voorzitters en secretarissen van de afdelingen van de voormalige RK
Jonge Boerenstand worden opgepakt en dinsdagmiddag in kamp Vught worden af-
geleverd.52 Veel burgemeesters zaten met deze maatregel, die in strijd was met de
landelijke afspraak met de bezettende macht, dat boeren niet als gijzelaars zouden
worden gebruikt vanwege hun rol in de voedselproductie, zeer in hun maag. De
commissaris van de provincie nam contact op met de Beauftragte over de opdracht en
een groot deel van de burgemeesters, onder wie Van Slobbe, richtte zich opnieuw
tot de secretaris-generaal met de vraag wat ze moesten doen. Frederiks gaf hen tele-
fonisch opdracht de arrestaties toch uit te voeren. Een aantal van hen liet toen wel de
arrestaties verrichten maar niet de overbrenging naar Vught.53 Zo deed ook de
Bredase burgemeester. 

Maandagavond half elf begaf plaatsvervangend commissaris L.A. Brouwers zich
met twee politiemannen eerst naar de voorzitter van de Jonge Boerenstand, A.J.
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Rijvers in Princenhage, dat sinds 1 januari 1942 onderdeel van Breda was geworden,
en daarna naar Boeimeer waar de secretaris P.J. Gommers woonde. Beiden werden
van hun bed gelicht en naar het hoofdbureau in de Veemarktstraat gebracht. Daar
werden ze door de wachtdoende agenten zeer fatsoenlijk behandeld, zeker nadat in-
specteur Greve gezegd had dat ze de beste cel moesten krijgen en geen persoonlijke
zaken hoefden af te geven. De volgende morgen kwamen er nog andere opgepakte
leden van de Jonge Boerenstand uit Rijsbergen, Zundert, Dorst, Nieuw-Ginneken,
Teteringen en Terheijden bij.54 Diezelfde morgen begon Van Slobbe zijn poging de
overbrenging naar Vught te voorkomen. Hij stuurde om half elf een eerste telegram
naar Frederiks op Binnenlandse Zaken met een pleidooi voor de twee Bredanaars uit
Princenhage. Gommers en Rijvers waren ‘oppassende mensen’ die niet aan de sta-
king hadden deelgenomen en ‘slechts per toeval secretaris en voorzitter waren ge-
worden’ door het aftreden van het vorige bestuur van de RK Jonge Boerenstand.
Daarom het ‘verzoek te bevorderen dat ze niet naar Vught moeten’. Tussen twaalf
en één uur ging er een tweede telegram naar Frederiks in Den Haag. De burgemees-
ter wees de secretaris-generaal nog eens op diens eigen telegram van de vorige dag
waarin hij beloofde dat geen repressieve maatregelen zouden worden genomen in-
dien de melkleveranties weer normaal zouden zijn. In Breda, aldus Van Slobbe in
het telegram, was in dat opzicht alles weer normaal.55 Als gevolg van al dit overleg
en het zeer actieve optreden van inspecteur van politie P.J. Greve is van de leden
van de Jonge Boerenstand in het politiebureau in de Veemarkstraat niemand naar
Vught overgebracht.56 In de loop van de dinsdag werd duidelijk dat de dreiging van
overbrenging naar Vught als gevolg van de zich herstellende melkleveranties aan het
verdwijnen was. ’s Middags mochten de arrestanten zelfs bezoek ontvangen van fa-
milieleden. Die kwamen in groten getale, met etenswaren. Daarvan kregen de poli-
tiemensen op het bureau ook een groot deel. Nog één nacht moest in de cel worden
doorgebracht. Woensdagmorgen 5 mei werd iedereen vrijgelaten. De Jonge Boeren
en andere arrestanten uit Noord-Brabant die wel naar Vught waren overgebracht
werden in de loop van 5 en 6 mei vrijgelaten, de meesten kaalgeschoren.57 Toen
Rijvers en Gommers zondagmorgen daarop tegelijk de kerk in Princenhage binnen-
gingen voor het bijwonen van de zondagsmis hoorde Rijvers een bekende zeggen:
‘ze zijn niet eens kaal’. 

Rapportage door de NSB

De nationaal-socialistische beweging van Anton Mussert heeft kort na de afloop
van de april-meistakingen uitgebreid verslag gedaan van de voorvallen in het hele
land. Voor Noord-Brabant werd het werk gedaan onder verantwoordelijkheid van
A.A.M. Stoetzer, districtsleider van de NSB in Noord-Brabant.58 De eigenlijke op-
steller van de tekst was echter volgens Van de Poel waarschijnlijk ex-deurwaarder
Rops uit Roosendaal, voormalig leider van de afdeling Recht in het provinciaal
NSB-hoofdkwartier in Tilburg.59 Kring-, en groepsleiders, plaatselijk leiders, sociale
voormannen van het Nationaal Arbeidsfront, en buurtboerenleiders van de
Landstand hadden opdracht gekregen gegevens te verzamelen over aantallen stakers,
leiders, ophitsers, en de houding van directies en bedrijfsleiders. Met behulp van het
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rapport wilde de NSB bewijzen dat er nog vele onbetrouwbare elementen te vinden
waren op belangrijke posities die verwijderd moesten worden. Een goed voorbeeld
van een dergelijke poging iemand in Breda verdacht te maken, was hetgeen de NSB
beweerde over het Bredase gas- en lichtbedrijf. Daar zouden honderdvijftig perso-
neelsleden gestaakt hebben met als grote stakingsleiders directeur Leeuwenberg en de
kantoorbediende T. Vermeer. In werkelijkheid hadden zij tweeën juist niet gestaakt,
slechts 91 personeelsleden hadden het werk neergelegd en Leeuwenberg had samen
met de burgemeester, onder druk van de Duitsers die met het standrecht dreigden,
er voor gezorgd dat de staking zich beperkte tot vrijdagmiddag 30 april. De waarheid
achter het NSB-verhaal was, dat Leeuwenberg en Vermeer leden waren geweest van
het fel met de NSB concurrerende Nationaal Front van Arnold Meyer en de NSB
hoopte oude rekeningen te kunnen vereffenen.

Het Noord-Brabantse NSB-rapport omvatte in zijn geheel dertig getypte pagi-
na’s, inclusief de bijlagen met de per gemeente opgemaakte overzichten. Het rapport
gaf in de inleiding een verklaring voor het ontstaan van de stakingen. De oproep van
de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de Nederlandse militairen zich weer
in krijgsgevangenschap te begeven was de aanleiding voor de bevolking geweest zijn
‘lang opgekropte opstandigheid’ te uiten. De oorzaken echter waren te vinden in het
verzuim deze opstandigheid door doeltreffende straffen tegen te gaan en door het
treffen van sociale maatregelen te verminderen. Heel nadrukkelijk ging de NSB ver-
volgens in op zijn eigen positie. Als de partij maar meer invloed in het bestuursappa-
raat zou hebben en meer directe invloed op het volk zou krijgen door het bezetten
van posten die ‘midden in het volk’ zouden gelegen zijn, dan zou de opstandigheid
niet zijn uitgebroken. Overheidsdiensten en bestuursapparaat zouden meer gezuiverd
moeten worden van onbetrouwbare elementen. Zo werd de rapportage van de NSB
over de staking een pleidooi voor meer bestuursmacht in de vorm van meer burge-
meesters- en andere posten. Voor Breda heeft het echter niet tot wijzigingen in posi-
ties van mensen geleid. Ook niet voor de directeur van de gemeente lichtbedrijven
Leeuwenberg.

Het door de NSB met behulp van gegevens van lokale partijleden samengestelde
overzicht van stakende fabrieken en andere bedrijven uit Breda en omgeving bevatte
in totaal 34 namen van fabrieken, bedrijven of instellingen: 28 uit Breda, één uit
Terheijden, één uit Oosterhout en vier uit Gilze-Rijen. (Zie overzicht B.) Van de
28 Bredase bedrijven komen er dertien ook voor in overzicht A. Daarin is een aste-
rix (*) met opgave van dagen en aantal gezet bij de bedrijven die de NSB-lijst ook
vermeldde. In overzicht B is in de kolom ‘bijzonderheden’ de letterlijke tekst uit de
NSB-rapportage overgenomen.

Daar waar beide overzichten dezelfde bedrijven noemden, met opgave van ge-
tallen, valt op dat de NSB met haar aantallen niet of nauwelijks afweek van de getal-
len die in het gemeentearchief te vinden zijn. In tegenstelling tot het overzicht van
de NSB, dat ook andersoortige bedrijven en enkele overheidsbedrijven noemde, be-
vatte de gemeentelijke lijst alleen industriële bedrijven of fabrieken. De oorzaak
daarvan is waarschijnlijk te vinden in de formulering van de opdracht aan het ge-
meentebestuur door de griffier van de provincie: er hoefden slechts gegevens over
‘fabrieken en ondernemingen ’ te worden ingeleverd en: er was alleen een opgave
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nodig van het aantal personen dat gestaakt had en de hoeveelheid uren die verloren
waren gegaan door de staking in ‘textielfabrieken, ijzerfabrieken andere fabrieken.60

Waarom dan de bezetter wijzer maken dan nodig is!

Rapportage door de Beauftragte van de provincie

De toezichthouder of Beauftragte van de bezettende macht in Noord-Brabant
was van oktober 1942 tot april 1944 dr. Robert Thiel. Tijdens de april-meistakingen
bevond hij zich echter niet in functie maar was hij opgeroepen in actieve militaire
dienst om mee te vechten in de slecht verlopende strijd tegen de Sovjetunie. Pas in
augustus 1943 keerde hij in Noord-Brabant terug. Als zijn vervanger trad sinds janu-
ari 1943 F. Himmerich op, die ook al de plaatsvervanger was voor de eveneens in le-
gerdienst opgeroepen Limburgse Beauftragte. Toen voor alle provincies in de nacht
van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei het politiestandrecht werd afgekondigd kreeg
Himmerich de titel van Sonderbeauftragte, Beauftragte met bijzondere bevoegdheden.61

In zijn rapportage aan Bouman wekte Van de Poel echter de indruk alsof Robert
Thiel tijdens de stakingen in Noord-Brabant aanwezig was, zij het zonder directe po-
litieke verantwoordelijkheid.62 Thiel zou namelijk ‘over de stakingsbeweging zeer
ontdaan zijn geweest’ en ‘het was voor hem een onaangename onderbreking van wat
hij noemde zijn rustige en verstandelijke politiek in deze provincie’. Hij zou zelfs her-
haalde pogingen hebben gedaan om de fusillering van twaalf stakers in Eindhoven te
voorkomen. Hij slaagde er alleen maar in het aantal tot zeven terug te brengen. Uit
het materiaal van Van de Poel is de bron van zijn beweringen niet op te maken. Wel
verwees hij voor de bewering over het terugbrengen van het aantal gefusilleerden
naar ‘waarnemers’ die dat beweerden. Het beeld dat uit de beweringen van Van de
Poel naar voren komt, namelijk dat van een gematigde Beauftragte komt echter wel
overeen met het beeld dat Thiel zelf graag van zichzelf wilde uitdragen in de provin-
cie. Dat Thiel tijdens de stakingen in de provincie was, is echter niet juist.

Op 10 mei 1943 kregen alle Beauftragten van de provincies en van Amsterdam
en Rotterdam een telexbericht met de opdracht zo spoedig mogelijk een rapport
over de stakingen naar Den Haag op te sturen. Daarin moesten vooral de oorzaken
van de staking aangegeven worden en de gevolgtrekkingen die eruit te halen zouden
zijn voor de toekomst. In elf punten werden vragen gesteld over het ontstaan en de
verbreiding van de staking, de samenwerking tussen de Duitse instanties, de houding
van de directies van bedrijven en overheidsinstellingen, het gedrag van de
Nederlandse politieke overheden, de eventuele inzet van de toegelaten politieke for-
maties, en de kans op herhaling, vooral bij een mogelijke vijandelijke landing.63

Sonderbeauftragte F. Himmerich beantwoordde de gestelde vragen voor de twee
provincies waarvoor hij verantwoordelijk was op één papier. Over gebeurtenissen in
afzonderlijke steden en dorpen van Noord-Brabant is in zijn beantwoording niets te
vinden. Vergeleken met Limburg viel het volgens de Duitser in Noord-Brabant met
de houding van de politieke overheden allemaal wel mee. Ook de commissaris van
de provincie Van Rijckevorsel had zich verstandig gedragen, de lijn volgend die se-
cretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken aanhield, namelijk: zoveel mo-
gelijk onrust en daardoor ingrijpen en represailles van de Duitsers voorkomen.
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Opvallend was de uitlating van Himmerich over de distributiediensten. Die waren
volgens hem zeer onbetrouwbaar. Daar zaten veel te veel mensen van de oude par-
tijen en vakbonden bij die elke gelegenheid aangrepen om tegen te werken. Dat
kwam overeen met wat in Breda op het distributiekantoor te zien was op 30 april en
1 mei. (zie boven)

Over de medewerking van de NSB in het bestrijden van de staking had
Himmerich geen klagen. Districtsleider Stoetzer was onmiddellijk met een kleine staf
naar Den Bosch gekomen en had heel het NSB-apparaat ter beschikking gesteld om
te rapporteren over de stakingen in de provincie. Van zijn kant ‘beloonde’ de
Sonderbeauftragte de houding van de NSB door er, juist als in het NSB-rapport zelf, in
zijn rapport op te wijzen dat het dringend noodzakelijk was op alle mogelijke plaat-
sen zoveel mogelijk betrouwbare figuren te benoemen, ondermeer door het vervan-
gen van burgemeesters. De nieuwe burgemeesters hoefden daarvoor, aldus de merk-
waardige opvatting van Himmerich, niet de laatste regels van de gemeentewet te
kennen, als ze maar hun naam konden schrijven! En: naast onbetrouwbare fabrieks-
directeuren kon men het beste een adjunct-directeur met een pistool zetten om de
arbeiders aan het werk te houden!

De stakingen nader bekeken

Met uitzondering van de fusillering bij politiestandrecht van zeven stakers in
Eindhoven op maandag 3 mei vielen in vergelijking met andere provincies de repre-
sailles in Noord-Brabant mee. In het algemeen is de SD er, op een paar uitzonderin-
gen na, niet meedogenloos opgetreden. Dat wil niet zeggen dat voor een aantal per-
sonen de situatie er op het moment zelf niet zeer vernederend en hachelijk kon uit-
zien. Een voorbeeld daarvan is de behandeling die de burgemeester van Made, Van
Gils, onderging op de Grote Markt van Breda, vlak voor ‘Het Zuid’, een door de
Duitsers drukbezocht café. Hij werd door de SD verantwoordelijk gehouden voor
de melkstaking in zijn gemeente en daarom ter afschrikking met kaalgeschoren
hoofd tentoongesteld op een vrachtauto. Daarna werd hij naar Vught overgebracht. 

In Breda ging de SD op maandag 3 mei op jacht naar stakers en werden bedrijfs-
directies onder druk gezet hun personeel op te roepen weer aan het werk te gaan,
maar in de meeste gevallen werden arrestanten na een waarschuwing en soms een af-
rammeling weer naar huis gestuurd, met uitzondering van de hierboven reeds ver-
melde twee in Teteringen opgepakte stakers die ook beschuldigd waren van het om-
gooien van melkbussen. Pas dinsdagmorgen, hiervoor al vermeld, dreigde het stand-
recht toegepast te gaan worden op mr. A.A.M. Struycken, het hoofd van de sociale
dienst van de HKI, waar nog steeds personeel uit de omliggende dorpen was wegge-
bleven. Het bleef echter bij een dreiging. Nog voor dat iedereen aan het werk was,
werd hij weer vrijgelaten.64 Volgens Bouman trad de Duitse politie in Breda gema-
tigd en tactvol op, zodat bloedvergieten werd voorkomen.65

Ook met de gegevens die de NSB in haar rapport aangereikt had over wat zij
‘ophitsers’ noemde, hebben de Duitsers na afloop van de staking zo goed als niets ge-
daan ondanks de namen en de adressen die vermeld werden. Ze beseften blijkbaar
heel goed dat er vaak persoonlijke rancune in het spel moet zijn geweest. In het ver-
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slag van Beauftragte Himmerich waarin hij pleitte voor meer invloed voor de NSB
kwam ook de waarschuwende opmerking voor dat bij de NSB in de berichtgeving
over de stakingen ‘een lichte neiging tot overdrijven vast te stellen was’. 

Een voorbeeld van economische represailles, die de bezetter zou toegepast heb-
ben is te vinden in de bewering van de directie van de Hero-fabriek, dat het bedrijf
in het vervolg van Duitse zijde minder orders kreeg, omdat het van alle Bredase be-
drijven het langst gestaakt had.66

De conclusies van de Sonderbeauftragte voor Noord-Brabant en Limburg over de
betekenis van de staking voor de samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers we-
ken niet af van die van zijn collega’s van de andere provincies. Allemaal waren ze
verrast over het ontstaan er van en onder de indruk van de omvang en kracht van
het verzet van de bevolking. Het was duidelijk geworden dat van het overgrote deel
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van de Nederlandse bevolking geen toenadering of medewerking te verwachten was
en dat alleen hard optreden een herhaling van gebeurtenissen als de april-meistaking
kon voorkomen. Sommigen dachten dat de stakingen spontaan waren ontstaan, an-
deren vermoedden een leiding, vooral van vroegere vakbondsmensen en in het ka-
tholieke zuiden van de geestelijkheid. Die laatste veronderstelling is zo vreemd nog
niet wanneer men bedenkt dat weliswaar alle bloeiende vooroorlogse organisaties en
verenigingen door de bezetter in 1943 ondertussen waren verboden of in nationaal-
socialistische zin waren hervormd, maar de belangrijkste figuren uit het katholieke
verenigingsleven, de geestelijke adviseurs, nog steeds in functie als bedienaren van de
RK Kerk waren. Zij vormden op die manier het nog steeds bestaande referentie- en
inspiratiepunt voor de gelovigen in steden en dorpen. Waar organisaties ontbonden
waren bleven contacten tussen de vroegere geestelijke adviseurs en bestuurders de
facto bestaan.67 Voor de geschiedschrijving is echter het grote probleem dat vaak
concrete aanwijzingen voor de inbreng van de r.k. geestelijken in verzetsactiviteiten,
zoals de april-meistakingen, ontbreken wegens de ‘ongeorganiseerde’ vorm van con-
tacten en invloed. Van de Poel en de NSB benadrukten in hun respectievelijke rap-
porten de rol van de geestelijkheid bij de april-meistakingen, zowel in de stad als op
het platteland, zonder echter aantoonbare feiten te kunnen noemen. De vicaris-ge-
neraal van het bisdom Breda W. Koenraadt schreef daarom aan Van de Poel na de
oorlog nadrukkelijk dat de staking weliswaar de sympathie van de geestelijkheid had,
maar dat het overdreven zou zijn ze ‘op een enigszins geforceerde manier achter de
staking te stellen’ als leiders.68 Hij had daar geen echte aanwijzingen voor.

Van enige centrale leiding door illegale groeperingen was in Noord-Brabant en
Breda evenmin iets te merken. Zo vreemd was dat niet daar het verzet er in 1943
nog nauwelijks georganiseerd was. Voorzover het bestond, was het nog zeer frag-
mentarisch en onsamenhangend. In feite is een organisatie pas na, en ook door, de
april-meistakingen schoorvoetend op gang gekomen. Waarschijnlijk is Friesland de
enige provincie geweest waar een illegale groep, de landelijke organisatie voor hulp
aan onderduikers, getracht heeft enige leiding te geven.69

Dat brengt ons op een veel geuite vraag: waren de stakingen een onderdeel van
het heldhaftig verzet dat de Nederlandse bevolking volgens menigeen na de oorlog
op zo grote schaal had gepleegd? Is het niet beter ze te zien als een spontane vorm
van protest, die zonder veel nadenken, overleg en organisatie uitbarstte als gevolg
van de al drie jaar durende bezetting en de steeds talrijker maatregelen, die de per-
soonlijke leefsfeer van de bevolking ten nadele beïnvloedden? In dagboeken en an-
dere persoonlijke uitingen tijdens en na de oorlog is vaak verbazing aan te treffen
over de durf en de vanzelfsprekendheid waarmee in het begin van de staking het
werk werd stilgelegd. Evenzeer drong na korte tijd het besef reeds door dat er echter
nog weinig of niets tegen de Duitsers en hun maatregelen te doen was en dat de sta-
kingen wel moesten verlopen, dat het nog te vroeg was en resultaat verwachten
voorbarig. Dit werd treffend door een inwoner van Breda verwoord in zijn dagboek
met de woorden: ‘….deze staking moest doodbloeden. Wacht je tijd kalm af!’70 Net
als op de meeste andere plaatsen in Nederland hadden de Bredase deelnemers aan de
staking of werkonderbreking niet het besef met iets heldhaftigs bezig te zijn. Toen ze
merkten dat het de Duitsers menens was met de onderdrukking werd het werk snel
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hervat. Voor de ambtenaren was veelal aandrang van hun overheden al genoeg ze
weer naar en aan het werk te krijgen.

J.E.A. van de Poel had door zijn medewerking aan het onderzoek van professor
Bouman na de oorlog de gelegenheid gekregen bij de inwoners van Noord-Brabant
navraag te doen naar gebeurtenissen en ervaringen tijdens de april-meistakingen, die
hijzelf niet had kunnen meemaken wegens zijn gevangenschap in Neuengamme.
Talrijke tussenrapporten van zijn hand, met vele bijlagen, zijn in het archief van het
NIOD te vinden. In zijn ‘Eindrapport’ stelde hij nogal wat kritische vragen bij de
waarde van de verzamelde gegevens uit de enquêtes en vraaggesprekken met de di-
recties van bedrijven.71 Ze zijn volgens hem niet altijd betrouwbaar, want: ‘Hoeveel
redenen zijn er niet om de herinnering in een vorm te gieten, die voor de huidige
conjunctuur de meest passende lijkt’. Met die ‘huidige conjunctuur’ bedoelde hij de
periode van de zuiveringen in de eerste jaren na de oorlog, waarin het van belang
was de eigen rol tijdens de bezetting zo gunstig mogelijk voor te stellen. De directeu-
ren en bedrijfsleiders wekten in hun gesprekken, aldus Van de Poel, de indruk achter
de stakingen te hebben gestaan of ze zelfs te hebben aangemoedigd, maar in de mees-
te gevallen duldden de fabrieksdirecties de staking slechts zonder ze goed te keuren of
er zelf aan deel te nemen en hebben daardoor geprobeerd de verantwoordelijkheid te
ontwijken. Na de oorlog probeerden ze door een ‘opgesmukt verhaal’ hun houding
uit te leggen. Was de staking werkelijk zo heroïsch als door de tijdgenoten beschre-
ven? Een beetje dreiging dreef de stakers weer naar het werk. Aan het begrip staking
is, aldus Van de Poel, een al te ruime betekenis toegekend. Werd de staking achteraf
niet groter gemaakt dan ze was en teveel voorgesteld als een onderdeel van het natio-
nale verzet waar iedereen aan had meegedaan? Reeds vlak na de oorlog werden op
deze manier door iemand die persoonlijk zeer betrokken was geweest bij de bezet-
ting en vlak na de oorlog uit de eerste hand getuigenissen had opgetekend over de
april-meistaking vraagtekens gezet bij de interpretatie en weging ervan.

De stakingen hadden de verzetsgeest wel aangewakkerd heette het.72 Hoe kon
een staking die losgebarsten was door de beslissing van de Duitsers Nederlandse mili-
tairen weer in krijgsgevangenschap te brengen de verzetsgeest aanwakkeren als in be-
schouwing genomen wordt dat vele militairen aan de Duitse oproep lijdzaam gevolg
gaven? Toen de staking eenmaal voorbij was, kwam de bezinning. Zowel de bezet-
ter als de inwoners van Nederland waren definitief tot het besef gekomen dat een sa-
menwerking tussen beide partijen onmogelijk was. Er was aan twee kanten zeker-
heid ontstaan. Aan Nederlandse kant werd beseft dat van de Duitsers niets goed te
verwachten viel en aan Duitse kant dat van aanvaarding van hun regime, zelfs in pas-
sieve zin, door de Nederlanders geen sprake meer was. De aanpassing was omgesla-
gen in tegenstand. De tegenstellingen waren definitief verscherpt. Gecombineerd
met de toenemende zekerheid aan beide zijden dat de oorlog voor de Duitsers niet
te winnen was, leidde dat enerzijds tot steeds grotere repressie en anderzijds tot
steeds meer en beter georganiseerde vormen van verzet en de bereidheid daaraan
deel te nemen.

Voor dit artikel is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de rapporten die
Van de Poel over Breda en omgeving heeft opgesteld. De complete rapportage over
Noord-Brabant – mutatis mutandis geldt het ook voor de andere provincies – is ech-
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ter, in combinatie met de plaatselijke archieven, uitstekend geschikt voor een verge-
lijkend onderzoek naar de april-meistakingen in de Brabantse gemeenten en regio’s;
voor een studie naar overeenkomsten, verschillen en de daarbij terzake doende fac-
toren. Op die manier zou ook tegemoet gekomen worden aan wat de Duitse histori-
cus Gerhard Hirschfeld in 1984 al bepleitte: afzonderlijke ‘case studies’ over de vele
vormen van collaboratie, door hem bedoeld in de veel minder beladen betekenis van
samenwerking. Het landelijk beeld van de bezettingsperiode doet vaak geen recht
aan de regionale of lokale personen en gebeurtenissen.73 Met behulp van deelstudies,
zowel naar onderwerp als naar gemeente, provincie of regio, is het mogelijk een ge-
nuanceerder beeld van de bezettingsperiode te geven.

Het materiaal dat P.J. Bouman plaatselijk en regionaal liet verzamelen voor zijn
publicatie over de april-meistakingen is door hem in zijn boek samengesmolten tot
een ‘nationaal’ beeld. L. de Jong heeft voor zijn Koninkrijk der Nederlanden naar hij
zelf zei ‘nagenoeg uitsluitend van Boumans gegevens gebruik gemaakt’ en dat beeld
overgenomen.74 Lokale en regionale studies zullen dit beeld moeten nuanceren en
bijdragen aan een beter begrijpen van de vele verschillende gebeurtenissen en om-
standigheden. Zo kan ook beter achterhaald worden wat tijdens de bezetting de ver-
antwoordelijkheid was van eenieder die verantwoordelijkheid te dragen had en wel-
ke motieven en omstandigheden mensen er toe brachten te doen wat ze deden. In
de geschiedschrijving over de bezetting van ons land kan en zal op die wijze worden
voortgegaan op de reeds enige jaren ingezette weg, die wegleidt van de antithese
‘collaboratie en verzet’ en de richting heeft gekozen van een bestudering van die pe-
riode vanuit de eigen verantwoordelijkheid van al diegenen, die in hun persoonlijk
of beroepsmatig handelen, bij ‘Oorlog en Bezetting’ betrokken waren. 
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A. OVERZICHT APRIL-MEISTAKING 1943 BREDASE INDUSTRIE
(OP BASIS VAN SECRETARIE- EN POLITIEARCHIEF)

TOTAAL STAKERS STAKERS STAKERS STAKERS TOTAAL OP NSB

BEDRIJF PERSONEEL 30 APRIL 1 MEI 3 MEI 4 MEI OPGAVE LIJST*

3-4 dgn

stakers uren

Asselbergs en 35 ? ? ? 0 35 525

Nachenius

v. Baak Leder en 25 21 21 21 0 * 3 dgn

drijfriemen 21 man

v. Bergeyk 17 0 0 7 0 * 1 dg

Peulvruchten 7 man

Cartonnagefabriek 24 0 0 7 0

Cosijn IJzergieterij 47 ? ? ? 0 39 518 * 2 dgn

hele bedrijf

Drie Hoefijzers 168 ? 113 ? 0 139 1571 * 2 dgn

Brouwerij 130 man

De Faam 85 0 0 0 0

Suikerwerken

Etna 576 0 350 362 23 362 5776 * 2 dgn

350 man

Hellemons 100 ? ? ? 0 80 1240 * 2 dgn

Kleedingsindustrie 80 meisjes

Hero Conserven 685 0 545 465 250 545 11476

Hollandse 1300 1300 1300 1300 600 1300 34300

Kunstzijde Industrie

IGB Betonbouw 84 ? ? ? 0 46 505

Kwatta 362 ? ? ? 0 305 6443 * gestaakt

Lonka Suikerwaren 62 0 37 40 0 40 544 * 2 dgn 50 man

Luciferfabriek 140 0 104 ? 0 104 1456 * 2 dgn 104 man

Machinefabriek 450 ? ? ? 0 450 4600

Breda

Mol Pettenfabriek 200 ? ? ? 0 81

Molenschot 150 ? ? ? 0 * 2 dgn alles

Apparatenfabriek

Preservenbedrijf 350 ? ? ? 0 229 2794 * ? alles

Saval 40 ? ? ? 0 35 724 * 3dgn

Brandblusapparaten 36 man

Schuurink 29 0 19 ? 0 19 350

Machinefabriek

Suikerfabriek CSM 145 68 107 94 0 107 1649 *3 dgn ?

Teolin Verffabriek 110 ? ? ? 2

Touw, Gebr. 61 ? ? ? 0 58 957

IJzergieterij

Wenzo Lak- en 13 8 10 6 0 10 145

Vernisfabriek
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B.OVERZICHT APRIL-MEISTAKING 1943
(VOLGENS NSB RAPPORT BREDA)

A FABRIEK/BEDRIJF Bijzonderheden (letterlijke tekst NSB-rapport)
v. Baak Leder en drijfriemen 3 dagen gestaakt, 21 man gestaakt
Bakkeren en Zn Aannemersbedrijf allen gestaakt 3 dagen
v. Bergeyk Peulvruchten 7 man gestaakt 1 dag
Cosijn Ijzergieterij Geheele bedrijf gestaakt, 2 dagen
Drie Hoefijzers brouwerij 2 dagen gestaakt 130 man gestaakt
Etna 350 mensen gestaakt, 2 dagen gestaakt
v. Hal, Beekstraat op 7 man alles gestaakt. Staking bekend gemaakt en daarvoor alle

werkers afgeweest
Hellemons Kleedingsindustrie 2 dagen gestaakt, 80 meisjes
P.W. Koolen Wikkelcentrale 8 man gestaakt 3 dagen
Kwatta Gestaakt
Lonka Suikerwaren 50 man gestaakt, 2 dagen gestaakt
Luciferfabriek 104 man gestaakt 2 dagen
Molenschot Apparatenfabriek Alles gestaakt, 2 dagen
Preservenbedrijf 175 man gestaakt
Saval Brandblusapparaten 3 dagen gestaakt, ca 36 man gestaakt van de 40 werkers
Suikerfabriek CSM drie dagen gestaakt
Zaanlandsche Houthandel Alle werkers gestaakt onbekend hoelang. Niet bewust gestaakt

B WINKEL/HANDEL
Centrale Handelsvereniging 2 dagen gestaakt, allen gestaakt op 15 personen na
Vroom en Dreesmann 50% gestaakt, 3 dagen
Peek en Cloppenburg 2 dagen gestaakt, allen gestaakt.
Raming 120 man gestaakt, 3 dagen

C DIENSTVERLENING/VERVOER
Algemeen Ziekenfonds Algeheele staking tot oproep Betriebsführer om aan het werk te gaan
N.V. ATO van Gend en Loos 3 dagen allen gestaakt
B.B.A. 2 dagen gestaakt, gedeeltelijk uit angst gestaakt, ged. door tekort aan 

persgas.
Fatum bijkantoor Geheele personeel gestaakt
Neerlandia uitgeverij 3 dagen gestaakt, 1 dag gestaakt.

D OVERHEID
Raad van Arbeid 3 dagen gestaakt, op 2 personen na allen gestaakt
Gem. Licht- en waterbedrijf 150 man gestaakt, 2 dagen gestaakt
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