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Van de Redactie
Rick Franke

Weer een Contrails online. Deze editie is exclusief gewijd aan de Februaristaking 1941. De herdenking is alweer een week of wat geleden. Dat maakte mij nieuwsgierig naar de gebeurtenissen in aanloop naar die dag, de dag
zelf en de nasleep. Dat leest u in deze editie.
Wij kunnen u momenteel niet in ons museum ontvangen dus brengen
wij graag het museum naar u toe.
Veel leesplezier.

CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45.
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460,
1436 BM Aalsmeerderbrug,
Tel.: 0297-321408, b.g.g.: 0297-530667.
Openingstijden:
zaterdag en 2e zondag van de maand 11:00 - 16:00
Toegang:
Volwassenen
Kinderen 6-12

€ 6,00
€ 3,00

Website: www.crash40-45.nl. webmaster: Rick Franke

CRASH INFORMATIE
Contrails online redactie:
Samenstelling:
Rick Franke,
Hoofdredacteur:
Leslie van der Schaaff.
Stichting Crash Research in Aviation Society Holland
Oprichter
Henk Rebel 14-02-1932 - + 02-02-2008
Ere lid:
Mevr. M.L. Rebel - De Koter
Bestuur:
Voorzitter: Peter de Raaf,
Secretaris: Jan Springintveld,
Penningmeester:
Leslie van der Schaaff
2e penningmeester:
Raph de Wolf
Bestuurslid: Hans Dijkkamp
Een uitgave van Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht. Copyright © 2021 Stichting Crash Research in Aviation Society Holland
CRASH heeft alles in het werk gesteld om de rechthebbenden van teksten en afbeeldingen te achterhalen en te vermelden. Indien aanvullingen of wijzigingen nodig zijn
gelieve u contact op te nemen met de uitgever
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Donateurs CRASH:
Donateur worden van de Stichting CRASH kan door een
minimale bijdrage van € 19,00 per jaar over te maken.
Hiervoor ontvangt u 4x per jaar het magazine Contrails
en heeft u en één introducee gratis toegang tot ons
museum.
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Het monument ’de Dokwerker’ ter nagedachtenis aan de Februaristaking 1941
Door: Rick Franke Foto’s : zie bijschrift

Op het Jonas Daniël Meijerplein staat sinds 1952 een beroemd monument ter
nagedachtenis aan de Februaristaking van 1941: De Dokwerker. Het door
beeldhouwer Mari Andriessen ontworpen monument stelt een staker voor en
symboliseert het verzet van de gewone man tegen de bezetter.
Tijdens de Februaristaking legden tienduizenden Amsterdammers het werk neer en
ging ze de straat op om te demonstreren tegen de Duitse bezetter. Het was een protest tegen de Jodenvervolging en verplichte tewerkstelling van de arbeiders
in Duitsland.
Na de Tweede Wereldoorlog liet het Amsterdamse gemeentebestuur een monument ontworpen ter nagedachtenis aan de staking. Beeldhouwer Mari Andriessen
maakte verschillende ontwerpen. Zijn eerste modellen stelden een mannenfiguur voor
met een knuppel in de hand. In 1951 liet hij zijn vriend Willem Termetz, een Haarlemse
timmerman en aannemer, model staan. Deze stond aanvankelijk helemaal niet te trappelen om model te staan. Hoewel deze Termetz dus helemaal geen dokwerker was,
meende Andriessen dat de timmerman met zijn forse postuur en brede schouders de
juiste uitstraling had voor het monument. De knuppel verdween.
Later schaafde Andriessen nog wat aan het monument. Hij paste de stand van de
benen wat aan, stroopte de hemdsmouwen op en voegde een pet toe. In de zomer
toonde de beeldhouwer het monument voor het eerst aan de Amsterdamse wethouders en fractievoorzitters, die enthousiast reageerden. Aan het eind van de zomer voltooide de kunstenaar vervolgens het definitieve ontwerpbeeld. Dit ontwerp was 1,40
meter hoog. Dit werd te klein geacht voor een plek in de openbare ruimte. Het uiteindelijke monument werd met 2,60 meter dan ook een stuk hoger.
◼

De Dokwerker
Door S Sepp - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2904478
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De Februaristaking 1941
Door: Rick Franke Foto’s : zie bijschriften

De Februaristaking was een
staking op 25 en 26 februari
1941 die begon in Amsterdam
en zich uitbreidde naar de
Zaanstreek, Haarlem, Velsen,
Weesp, Hilversum en de stad
Utrecht. Het was de eerste
grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het
enige massale en openlijke
protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Aanleiding van de staking was de
eerste razzia's in Amsterdam
waarbij honderden Joodse
mannen opgepakt werden.

Verkiezingsposter CPN Bron: cpnvrouwen.wordpress.com/2009/03/13/ovt/
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Voorgeschiedenis
Vanaf begin februari 1941 overwoog de Communistische Partij
van Nederland (CPN) al om actie te
voeren tegen een mogelijke en
door haar gevreesde Mussertregering van de Nationaal Socialistische Beweging. Op 17 februari
1941, toen een metaalstaking in
Amsterdam-Noord op haar hoogtepunt was (als gevolg van, toen
al, mogelijke gedwongen tewerkstelling van arbeiders in Duitsland),
besprak de partijleiding van de
CPN de mogelijkheden om voor de
volgende dag op 18 februari een
algemene staking uit te roepen.
Omdat de Duitse bezetter echter
zwichtte voor de eis om de uitzending naar Duitsland van Nederlandse metaalarbeiders te staken,
verviel de aanleiding voor de staking.

Anton Mussert
Bron: Bundesarchiv_Bild_183S61074,_Adrian_Anton_Mussert

Stakingsvoorbereiding
De CPN zag door de razzia een kans om de staking die op 18 februari
niet was doorgegaan, alsnog uit te voeren. De CPN zag voldoende aanleiding "om de gehele massa te mobiliseren, daar de gehele massa tegen
deze antisemitische actie was". De CPN greep zodoende niet slechts terug
op het idee van een staking die ze al op 17 februari overwogen had maar
gebruikte ook ongeveer dezelfde motivering: de dreigende machtsovername van de NSB door middel van de Jodenvervolging moest worden voorkomen. Wellicht zou de Duitse bezetter door een algemene staking gaan
inzien dat de Jodenvervolging in Nederland een doodlopende weg was en
zeker geen middel om de NSB aan de macht te brengen. Het landelijke
partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.
Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN
op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de
Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot sta-

Stakingspamflet Bron: onbekend van Wikimedia commons

ken. De merendeels communistische aanwezigen werden ook tot staken
aangespoord door Piet Nak en Dirk van Nimwegen en stemden in met de
plannen. Ze ontvingen pakken met manifesten en moesten proberen de
arbeiders in de bedrijven tot staking te bewegen. De bedoeling was dat er
twee dagen zou worden gestaakt: dinsdag zo veel mogelijk bij de overheidsbedrijven en woensdag een algemene staking, dus inclusief het bedrijfsleven.
Pagina 4

Stakingen
Op de ochtend van 25 februari 1941 stonden de trams stil in Amsterdam. Tezelfdertijd verspreidden aanhangers van de CPN het manifest
'Staakt, staakt, staakt!!!' onder Amsterdamse bedrijven. De staking breidde zich als een olievlek uit over de stad. Rond het middaguur van de 25e
was de algemene staking een feit, eerder dan de organisatoren hadden
verwacht en anders dan zij hadden voorzien.
Van Amsterdam sloeg de staking over naar Zaandam, Haarlem, Velsen,
Hilversum, Bussum, Weesp, Muiden en de stad Utrecht. De communistische Vonkgroep deed ook een poging om de Februaristaking uit te breiden tot Den Haag; pamfletten met een stakingsoproep werden uitgereikt
bij de tramremise, maar er was geen stakingsbereidheid bij het personeel
van de HTM.
Ook in Hilversum werd uitgebreid gestaakt, op 25 en ook op 26 februari 1941. Op 25 februari was een werknemer van Fokker in Amsterdam, de
Hilversumse communist Gerrit Meerbeek, naar zijn werk gegaan en had in
Amsterdam aan de staking deelgenomen. Hij keerde al in de ochtend
weer terug naar Hilversum om bij het grootste bedrijf van de stad, de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (Philips) met 4.000 werknemers, de
staking uit te roepen. Dat lukte en een grote stroom arbeiders, vrouwelijke en hogere personeelsleden trok van dit bedrijf langs andere bedrijven
richting centrum. De tweede dag was er 's ochtends een demonstratieve
tocht van het centrum naar het nieuwe raadhuis, dat door de Wehrmacht
in gebruik was genomen. Daar echter was de weg versperd door soldaten.
De stoet trok daarop verder naar het oude raadhuis. Daar stonden eveneens soldaten en de stoet loste zich op. Deze stoet telde volgens onbevestigde berichten uit die tijd mogelijk 10.000 deelnemers, zowel mannen als
vrouwen. In Utrecht werd gestaakt op woensdag 26 februari 1941.

Generaal Christiansen. Duits opperbevelhebber in Nederland
Bron: Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989,
Nummer toegang 2.24.01.03 Bestanddeelnummer 922-7369

Proclamatie van Gen. Christiansen, over het overnemen van de uitvoerende macht in
Noord-Holland, n.a.v. de Februari-staking 1941
Bron: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:NIOD01:46164
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Beëindiging
De Duitsers braken de staking met geweld, intimidatie en meedogenloos ingrijpen. Hierbij vielen negen doden en 24 zwaargewonden en talloze stakers werden gevangengenomen. Na twee dagen was de staking ten
einde. Dit was een gevolg van de combinatie van enkele factoren: het
Duitse ingrijpen, de stakingsparolen van de CPN (de staking mocht slechts
twee dagen duren) en de druk van het Amsterdamse gemeentebestuur
om het werk te hervatten.
De steden die aan de staking hadden meegedaan kregen van de Duitsers hoge boetes opgelegd. Amsterdam moest 15 miljoen gulden betalen,
Zaandam een half miljoen en Hilversum 2,5 miljoen. Omdat er in Hilversum, net als in Amsterdam, ook was betoogd, was de boete daar relatief
hoog.
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Vervolging
Na de staking openden de bezetters de jacht op CPN-leden, vanwege
hun deelname aan en het initiëren van de staking. Hierdoor kon een nieuwe staking, die op 6 maart van start zou gaan, niet meer doorgaan. Bij die
jacht werd op 5 maart de Joodse communist Leendert Schijveschuurder
betrapt op het aanplakken van stakingsoproepen voor de volgende dag.
Hij werd meteen de volgende dag gefusilleerd en was de eerste Nederlander die door de Duitsers gefusilleerd werd. Op 13 maart 1941 werden op
de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen de drie communistische Februaristakers (Hermanus Coenradi, Joseph Eijl en Eduard Hellendoorn) door een
Duits vuurpeloton gefusilleerd. Naast de drie communisten werden ook 15
leden van de Geuzen-verzetsgroep, die kort daarvoor verraden was, gefusilleerd. Verder werden tweeëntwintig communisten die aan de organisa-

Hermanus Coenradi Bron: Oorlogsgravenstichting, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86365068

CONTRAILS ONLINE 17 - maart 2021

tie van de staking hadden meegewerkt in een proces tot tien jaar Zuchthaus veroordeeld, die in Duitse gevangenissen moest worden uitgezeten.
Hoewel ze niet de doodstraf kregen, stierven er twee in Duitsland, namelijk Adrianus van Waert op 9 juni 1942 in de gevangenis in Rheinbach en
Joseph Jacques van Weezel op 23 april 1945 in Dachau.
Sommige historici schrijven dat na de Februaristaking de Duitsers een
jacht op de communisten openden, maar de massale arrestaties van communisten vanaf het voorjaar van 1941 hadden andere achtergronden: de
massale arrestaties vonden ook plaats in Groningen en Den Haag, waar
geen staking was geweest. Bovendien blijkt dit ook uit de processenverbaal die na de oorlog zijn opgesteld met betrekking tot de politieagenten die voor en tijdens de oorlog van de respectievelijke regionale inlichtingendiensten deel uitmaakten.
◼

Joseph Eijl Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41735/
joseph-eijl

Eduard Hellendoorn Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/
content/person/0061315/e88d52db2a92b5adb8c05fe103a86b64.JPG
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