
Vandaag, 25 februari 2021, wordt de Februaristaking van
1941 herdacht. Een staking die – dit jaar 80 jaar geleden –
plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog als protest
tegen de toenemende anti-joodse maatregelen en de
jodenvervolging. Tienduizenden Amsterdammers namen
die dag deel aan deze staking. Het was de eerste
grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in
Europa.



Er bestonden al langer plannen om een staking te
organiseren maar de directe aanleiding van de
Februaristaking was dat er op 22 en 23 februari 1941 op
het Waterlooplein tijdens razzia’s 389 joodse mannen met
bruut geweld waren opgepakt. De oproep, - “Staakt!!!
Staakt!!! Staakt!!!” - die uitging van leden van de illegaal
opererende Communistische Partij Nederland (CPN),
vond op 25 februari massaal gehoor.



Een groep Amsterdammers die bij
de staking een belangrijke rol
speelde, waren de tram-
bestuurders. Het feit dat de trams
‘s ochtends de remise niet
verlieten was voor de
Amsterdamse bevolking het teken
dat de staking die dag doorging.



De staking breidde zich een
dag later uit naar de
Zaanstreek, Haarlem, Velsen,
Hilversum en de stad Utrecht
en directe omgeving.



De Februaristaking was een dapper protest dat niet
zonder consequenties bleef. De Duitse bezetter sloeg de
staking hard neer. De stakers die deelnamen werden
gekort op hun salaris en velen die opgeroepen hadden te
staken werden ontslagen. Honderden communisten, die
betrokken waren bij de organisatie van de staking, werden
door de nazi’s opgepakt.



In 1946 werd er voor het
eerst een herdenking van de
Februaristaking gehouden op
het Waterlooplein. Vanaf 1952
vond de herdenking plaats bij
het beeld ‘De Dokwerker’ van
beeldhouwer Mari Andriessen.
Dit jaar is het voor het eerst
dat er, vanwege de corona-
epidemie, geen grootschalige
herdenkingsbijeenkomst in de
stad zal plaatsvinden.



In de collectie van het IISG bevindt zich veel archief-
materiaal dat betrekking heeft op de Februaristaking,
bijvoorbeeld het archief van het Comité Herdenking
Februaristaking 1941 en ook bijzondere ooggetuigen-
verslagen in de vorm van interviews met Februaristakers.
In totaal 99 – inmiddels gedigitaliseerde – geluidsbanden
met gesproken materiaal.



Ook beheert het IISG het Archief Communistisch verzet
in de Tweede Wereldoorlog. Dit is eveneens inmiddels
volledig gedigitaliseerd.



Meer weten?

Zoek op ‘Februaristaking’ op
https://iisg.amsterdam/nl

Al het beeldmateriaal uit deze
presentatie komt uit de
collecties van het IISG.

Zie de volgende slide voor de
bronvermelding van de
getoonde collectiestukken.
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