
UITTREI(SEL 

Voor OD 1 412 . Naam .G.P.N. ·"'··Her..denkingen··Februt1Tistaking 1941

Origineel in ........... .O.D. . .  l.288 ..... ................ . ....... Naam .G"P.N •..... b.edri.j.i'swerk. ......... .

Volgnr ........... ..................... Ag.nr .. 5.3.78.4..... . ................ Aard van het stuk vers.lag .. bijeenkomst 
...... Datum l.7 ... l.49 . . . 

Op 13 Januari 1949 is er een kleine besloten bijeenkomst geweest 
in het partijgebouw van de CPN aan de Spuistraat - mogelijk in ha 

Districtsgebouw van de CPN-aan de Keizersgracht� te .Amsterdam -
i.v.m. te vormen comite•s ter herdenking van de Februari-staking 
Als leden fungeerden: 

Jacob Brandenburg, ASd. 22.8.1899; 
Willem van Wijk, ASd. 23.12.1908; 
Bertus Brandsen, Utrecht. 28.10.1914; 
Joh annes Frans Reuter, Sloten (NH), 19.2.1912 en 
Gerrit Blom, Asd. 17.4. 1909, 

terwijl verder een 10-tal kerlllleden uit de Overheidsbedrijven 
waren uitgenodigd. Zodra omtrent ue�e coraitet ;.; meer vwrdt ver
nomen, zullen de bijzonderheden worden doorgegeven. 

Uitgetrokken door ..... . :ll;9, ...................... ............. ..... . . .. .. .............. .  Afd./Sectie .!.1:�?:::�?.

Op aanwijzing van ..... .B�III .. 

@ 5030 - '48 
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/Herdenking Februari
staking W aterloopleln Wij ontvingen onderstaand perscommu:ûqué: Het Comité, dat het vorige jaar de Amsterdamse en Zaanse bevolking heeft opgeroepen voor een massale betoging ter herdenking van de Februari-staking '1941, heeft ookf thans weer het besluit genomen ,om op� Februari .á.s. DES MIDDAGS S1UUR EEN HERDENKINGSBIJEE IÛtMST TE ORGANI-SEREN. -.--'\ Deze, bijeenko st zal plaatsvinden op het historische W TERLOOPLEIN te Amsterdam. Het Comité heeft zich tot Burgemeester d' Ailly gewend met het. verzoek, evenals verleden jaar, het voorzitterschap der bijeenkomst op zich te willen nemen. vmtrent <le sprekers op deze herdenking zal ·het Comité zn spoedig mogelijk me- 1 dedeling doen. Inmiddels doet zij een be.roep op alle progressieve or.gánisaties, verenigi.ngen en personen om in de voor-bereiding van de betoging' éen -actief aandeel te nemen, zodat deze glorierijko dag in onze geschiedenis op een waardige en massale wijze wordt herd�cht. Namens het Herdenkingseomité ,,Februari-staking 194r' Voorzitter - B. Brandsen, Afrikanerplein 37 hs. - A'dam Tel. 55769. 



AF ... ,CHRIFT. 

Voorlonig Comit;6 
IL�RDE?KillG ]'E.BRUARI-S�AKING 19't·l 
t ecretario.at: B. BRA.:TD:EN 
.Afrikancrplein t:.7 hs. 9 

Tel. 57769 
A ï.1 S T I', R D A Li - U� - Amsterdam, J unnari 1951. 

Zoals U waarschijnlijk bekend zal z1;:in, is het Zondag 25 
Februari 1951 p:r:ccies 10 jao.r geleden,dat de Pebruari-Btakinc,het 
eerste massale ve1""zeli ter;en de Duitse nazi-overheersing, plaatc 
vond. 

Evenals voor;;annde jaren na de bcvrijdine;, roept het voorlo
" ie; heràenkingscomi:t de bevolking in al h�ar scha.kcrinc;en op? deze machtige daad van v rzet op deze dag te herdenken 9 door zich
te verzamelen op het 11ater·loo1>lein,\mar cniz;e vooraanstaande :ver
sonen uit het verzet; het vroord zullen voeren. 

i a.aI· in he-iï bij zonder dit jaar is deze herdenking van zeer· 
g:roto bet okenin. 1det alleen door het .feit dat het >rccies 10 
;jaar e;clcden is, dat deze ver:�etsdaud plo.uts vond ,maar bovenal 
omdat or thans poginsen in het nerk \:orden ge..;t0ld o:ra diegenen, 
waarcer;on de Fcbruari-Btukill6 uerd e;eorranisoord, - de Duitse 
nazi's-, uodcrom to bevmpenen. 
1.10.nneer awn dit duistere streven doo..:." het versct van de gehele 
vredelievende bevol�ing; geen halt . .rordt toegeroepen, zal dit bete
kenen dt.t een be�.a:ocnd nazi-lq;or zich ·.7ede om aan onze grens zal 
bevinden. 

Het is \'Jellicht overbodi · erop to wi.jzen, dat d:1. ·- een groot; 
gevaar inhoudt voor ons l�nd en voor ho"o behoud van de vrode·o Het 
zal niet nodig zijn U nogmaals in herinneri:ne; te roepen 111wll:0 el-
1 nde en vernietiging aan ons volk door de 11azi' s ·,,e:cd toegebracht •. 
aarschi.'.nlijl: zijn in Uw bedrijf 66n o.f meerdere arbeiders te be

treuren, .ie door de naz · 's zijn vermoord ...... 

:i)it maE, nooi·lï gebeuren. Alleen door hc-li eensgezinde verzet 
hierter·en van alle eerlijke 9 vredelievende en anti-.f'uscistinche 
mensen, kan dit voorkomen worden. 

Het lig'ii dan ook in de bedoeling van '10t voorlopif: conité, 
om op de herdenkin.ssda.g een v-lam end protost te laten klinlce1: tegen 
deze pogingen om de Duitse riazi' s te herbm/a_ enen. 

0'11 deze herde:ri.kin._;s- cu protestbijeenl:onst zo breed en 
massaal mogclijY- te doen zijn, richt het voorlopie comité zich 
dan ook tot U,als leden van bedrijfs- of pcrnonce-skernen,met het 
verzoek U of één van u, deel uit te laten maken van het comitê 
en/of adhaesie ·te betuigen met het st;reven van het comit • 

î, ocht U bereid zijn als kern deel te nenen aan deze betoging 
o.f de arbeiders uit Uw bedrijf tot deelner.1i� op te roepen,dan 
juichen wij dit van harte toe en zijn 1.1ij ,inaion nodig, gaarne be
reid één en ander nog toe te lichtcn 0

Ten overvloede wijzen vrij er nog op.dat de bi;jeenkomst plaats 
vindt OJ Zondaf5 25 Februari 1951, des nar iddags om half l. Ha 
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deze bijeenkomst zal een tocht plaats vinden naar de Nieuwe 
Oosterbogro.a..fr,laats, vmar slachtoffers van de Februari-staking 
begrr ven liggen. Daar zal een korte herde:cldng plaats vinden en 
bloemen worden gelegd. 

Ho11e.nd0, da't U deze brief in Uw eerstkomende vergadering 
:zult willen bespreken en Uw antwoord gaarne tegemoetziende, 
t elrenen uij 

met de meeste hoogachting, 

na.mens het voorlopic co tlt , 
HERDENKING FEBRUARI-STA rnm 1911.1 : 

B. Bra.ndscn, secr·.
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Copie voor HBVD
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Bet1:• • .: 0 C)J.!I'iE HI-t1ü\l.DSEN 

bijzontlerheèl.en \vorde11 gem.e] .. d ov"er <îe op 25-2.-1951 op het Waterloo.= 

plein te A�sterdam ·be ftouden bijeenkomst. 

1 b,i.jlage 
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Copie vo or HBVD 

RAP ORT VAN KB 
AAN HB 

No.: 2232/V 

Betr.: OOI\/.IT.i:1: BRANDtSEN 
-----------------

17 Januari 1951 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het comit6 

BRANDSEl'T, d, .t op 25-2-1951 op het Waterlooplcin te Ansterc1am 

landelij� een grote massabljeenkomst wil organiseren ter 10 ja

rige herdenking vn.n de Februari-staking in 1941. In het-teken 

van-de herbew�Eening van West-Duits��d speculeren de C.P.N., 

E.V.C. en mon.telorganisaties erop hier - gelet op de gemoederen

van de deelnemers, het sa.J.entrekken van een grote politiemacht

enz. - een rel te ku_1'ffien ontketenen.

Grieven heeft men ook ten opzichte van hot gemeente

bestuur van Amsterdam., daar nog al tijd geen mon'.,,_,.mnt ter plaatse 

is aangebracht en voorts het feit, dat Burgemeester d 2 AILLY he·t 

vorig jaar niet; op het Waterlooplein, doch op-l1et Daniël Meijer

plein de slachtoffers van de staking herdacht. 

Als Burgemeester d'AILLY. zo sprak eon in.formant 

(to1>-:figuur E.v.c.), weer zelf evenals de jaren voor 1950 het 

initiatief tot deze herdenlting in handen neemt, men gezamenlijk -

dus gemeentebestuur en organisaties - de herdenking op het Wate�

looplein doen plaats hebben, de sprekers aJ.s voorwaarde wordt ge

steld, dat zij do politiek buiten hun redevoeringen houden., zal 

de C.P�N. etc.-met haar opzet tot een rel, de wlnd uit de zeilen 

worden genomen. 

Verzonden aan: IIBVD, HB en BV 



In dit verband deelde spreker mede, dat het in de bedoeling 
lag de strijd tegen.de �erp�wapen�ng �n de komende herdenking
van de Februaristakin van 1 tot éen actie te bundelen. 
Vooral in de edrijven moeten de gevallenen herdacht, hun 
familieleden bezocht en pamfletten uitgereikt worden,waarop 
de namen der slachtoffers en die hunner familieleden duidelijk 
worden vermeld. Gortzak verklaarde,dat op 25 Februari a.s. 
de herdenkingsplechtigheid op het Waterlooplein gehouden zal 
worden. Daarna trekt men naar de Oosterbegraafplaats. 

-----------------

( "- ·tl. .._ ... • ...
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Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen). 
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RAPPORT V.AN KB 
AAN HB 

No.: 2232/V 

Betr. : COMITE BRANDSEN 
----------------

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het comité 

BR.ANDSiiJN, dat op 25-2-1951 op het Waterlooplein te Amsterdam 

landelijk een grote massabijeenkomst wil organiseren ter 10 ja

rige herdenking van de Februari-staking in 1941. In het teken 

van de herbewapening van West-Duitsland speculeren de C.P.N., 

E.V.C. en mantelorganisaties erop hier - gelet op de gemoederen

van de deelnemers, het samentrekken van een grote politiemacht

enz. - een rel te kunn.:en ontketenen.

Grieven heeft men ook ten opzichte van het gemeente

bestuur van .Amsterdam,dà� nog altijd geen monumènt ter plaatse 

is aangebracht en voorts het feit, dat Burgemeester d'AILLY het 

vorig jaar niet op het Waterlooplein, doch op het Daniël Meijer

plein de slachtoffers van de staking herdacht.7

Als Burgemeester d'AILLY, zo sprak een informant 

(top-figuur E.V.C.), weer zelf evenals. de jaren voor 1950 het 

initiatief tot deze herdenking in handen neemt, men gezamenlijk -

dus gemeentebestuur en organisaties - de herdenking op het Water

looplein doen plaats hebben, de sprekers als voorwaarde wordt ge

steld, dat zij de politiek buiten hun redevoeringen houden, zal 

de C.P.N. etc. met haar opzet tot een rel, de wind uit de zeilen 

worden genomen. 

, I I ( fvr, ( 
Il 

Verzonden aan: HBVD, HB en B V
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,,/ GEHEIM. �1/ 
I 

No:;.1- '51. ""; V ,i,. 

,-, ; lf . . --"$ . �
; 11 1 ?. . , O..J 

rnl.,.. j.c;RP : C.P.N.-Overheid. �-' t.//
., 

/ ;f/'· 
�j,h 

' -i I 
\) --1.n.�: \.. � (

i
t' . t . t, ,1 "1-·-1· · · ,· �P· 15 Januari 1951. 

---------------------------------------------- • ______ 1.1' _________________________ =--...,, --
Datum van ontvangst bericht 12-1-'51.

OPAAilll i Betrouwbaarheid berichtgever: goed. .. , 
Waardering bericht : ACDL_:,<:>. _ betrouwbaar.

1�·11 JNI. 195��; 

ACD/ /v' /.t I !\
l 

Tevens bericht gezonden aan OAÏ: 1 
:-

------

Medewerkende instanties PAR: ."(!.. ------Ondernomen actie: 

• 

�/� o.k. 

re 1, 

Dezerzijds werd een gestencild exemplaar van het OVEHHEIDS-BULLETIN 
No.? betreffende de stand van de obligatielening-inschrijving 
door gemeentelijke diensten van Amsterdam op ''De Waarheid" ont
vangen. Een afschrift van dit bulletin gaat in duplo te Uwer 
ori�ntatie bij dit schrijven. 

Voorts werd vernomen, dat het CPN-lid van de afd."Overheid"-GEB 
")(..� Hendrik BINDERVOET, Asd.19-8-' 02, gewoond hebbende Diarrantstraat 

82-I, te Amsterdam op 10-1-1951 is overleden, terwijl het CPN-lid
� -::,, van dezelfde afdeling, genaamd Gerardus van der ZEE, Asd.9-5- 1 94,

)(

Bonaireplein 5 beletage�Amsterdam, zijn lidmaatschap heeft opga
�. De reden van diens bedanken is nog niet bekend. 

Verdèr moeten volgens Jan CARBAAT (VJestzaan,1-4-'03) i.v.m. de 
herdenking van de,Februari staking in alle bedrijven cornité 1 s 
worden gevormd, bij voorkeur bestaande uit ex-verzetsstrijders, 
die zoveel mogelijk dienen te worden aangetrokken uit N.V.V. en 
P.v.d.A.-kringen. Het ligt in de bedoeling van tevoren met een
bulletin te komen, waarin tot uitdrukking moet komen, dat de her
denking in het teken staat van de strijd tegen het streven van
Generaal Eisenhower, de Westeuropese landen in oorlogsvoorberei
dingen te betrekken, strijd tegen opvoering van het bewapenings
peil, eis tot vrede op Korea en in de gehele wereld. Men verwacht,
dat van de zijde van de P.v�d.A. gepoogd zal worden, deze herden
king te doen vergeten .• Elk bedrijf dient een delegatie samen te
stellen, welke zal meelopen in de te formeren stoet en een krans
legging zal verrichten op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdm
Organisaties als de c.P.N., E.v.c., N.V.B., A.N.J.v. en de vredes
beweging zullen zoveel mogelijk ,,ié,rden gemobiliseerd. 
-----------------------------------------------------------------[ Bij GEB zal verm.als instructeur worden toegevoegd È-3•
een zekere w. STEK, meerdere gegevens nog niet bekend. 

' 
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OVEilli1:.ilDb-l:iULLb.T..L.d NO. '7 • 

P.T.T. LOOPT l.N OP DE TrtAU ! 

Da G.E.B. overschrijdt de 10') % • 
------------------------

--------

Onze be lofta: eind 1950 de l')ri "'s van onze taak ( f lOJO .-) te heb ban 
afgerekend, is niet vervula. Er ontbrak nog 15 % aan. 
Is dit resultaat slecht te noefnen? Natuurlijk niet. Maar afspraak is 
afspraak en wij hadden onze belofte afgemeten aan de reäla mogelijk
heden. En die zijn niet volledig benut. Vergelijken wij slechts de 
stand op 28 Deca mbe r 1950 met die van een maand tevoren : 
Stanël per 28 Deca mbe r 1950: Totaalstand Overheid. 

Totaal inga sch reven ]:62,3 % (op 28/11 ',50: 144,6 
Afge rakend v.d.taak 85,3 % (op 28/ 11 '50: 

btand van de afzonderlijke afdelingen: 
aan inschrijvingen op 

28/11 28/l_g 
1. Tram ( 1) 300 % 
2. P,T,T, ( 2) 180 % 
3. Ziekenhuizen ( 3) 116, '7 % 
4. PubLWerken ( 4) 103,3 % 
5. G,E,B. ( 6) 9 6,7 % 
6. Reiniging ('7) 90 % 
7, Yv.5.B.Z. (5) 86,7 c:1 

8. R.V.B. ( 8) 7 0  % 
9. Handelsinr. (9 ) 70 � 

10. Marktwezen ( 10) 40 � 
ll. Bevolking(-) 0 o;; 
12. Giro etc. '(-) 0 % 
13. ---oninga ianst ( 11) 6,5 � 
(Verschillen in da stand par 211/11
ten aan toa n gemaakté telfouten.) 

306,'7 % 
266, '7 % 
190 % 
103,3' % 
103, 3 % 

90 % 
86,7 % 
70 % 
70 % 
40 � 
20 % 
14 1 

6,5 % 
met de 

afgerekend 
28/11 
118 Jo 

90, 7 70 
130 7'0 

4 6,7 % 
21,7 %
40,'7 % 
18,7 %
23 % 

0 % 
40 � 

0 � 
0 % 
6,5 % 

vorige opgave 

63,3 

V.d.

zijn 

%) 

1a) 

taak op: 
28/12 
110, 6 70 

123,5 /o 
164 7'0 

5 1, '7 'Jo 

27,6 (Jj' /0 

5 4  % 
32 /0 

50 ·%
0 10 

40 o;;; 
20 '�:� 

�'::> 

14 1, 

6,5 %

te Wij-

vanzelfsprekend gaat thans het bedrag van de afrekening het zwaarst 
wegen, hetgeen niet betekent, dat de inschrijvingen stil mogen staan. 

Overeenkomstig het beeld van da inschrijvingen gaan de bovenste drie 
afdelingen ook met de afrekening vooraan. Een bewijs, dat daar ind ar
daad sprake is van een "actie". De overige afdelingen blijven blijk
baar op het binnenkomen van het· geld wachten. B:e n kleine ui tzonderine; 
maakt da Reiniging, maar dat mag ook wel want reeds lane, geleden wa& 
toegezegd da 100 7; aan :l,.nschrijvingen vol te hebben en nu is er sind8 
meer dan een maand niets bijgekomen. Dat laatste geldt ook voor de 
me e s te ander an t 
Laten wij ar de dura Decembermaand de schuld van geven, maar dan ook 
da resterende maanden alles op alles gezet, kameradent 
Twee nieuwelingen hebben zich op deze ranglijst gemeld, Giro en Bevol
king. Een late start, makkers, maar jullie kunnen nog veel goed maken. 
De gunstigste beurt maakt ongetwijfeld de P,T,T., die in èén maand 
tijds zijn inschrijvingen met ruim RO % verhoogde. Bravo., P"T.T.erst 
Jullie uitdagers van de Tram zullen zich nog moeten inspannen om aan 
de kop ta blijven. 
Een voorbeeld hoe er met de steunlijsten voor de obliga tia-ac tie ga-
"\le rkt kan worden kwam ook van de P.T.T .• Een lijst kwam binnen met een 
bedrag van f 30.30, bestaande uit ruim 100 kleinere giften. Ook hier
uit blijken de mogelijkheden en dit zal voor allen een aanwijzing moe
ten zijn om meer dan tot dusverre aandacht te besteden aan het werken 
met de steunlijsten, indachtig aan de vele kleintjes die een grote ma
ken. Hebben jullie geen lijsten meer, vraag er dan naar. 
bpreken wij af, onze taak zowel wat de inschrijvingen als d6 afrske
ninó betreft voor het beëndigen van de6e obligatie-campagne met 200 fa
te hebben vervuld? Accoord, kameraden! 
ALLES VOOR II D.c; -.JA.A?�ID 11 ! 

Amsterdam, 31 December 1950, 

_, 0 -
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
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c.o

rFGEDAAN ........ /�/ .ei.�'1!. .... ..... tP. .i9.I� .....

Afd./Sect. : Par.: W 

, Interne aanwijzingen A C D. 

'( ACD 4, Dat.: Par.: 

1-/ ... t
·;t·····/r� ................. . 

Aantekeningen : 

.................................. ......................................... . .................. . 

�0- u - 1- \"'I· .......................... .

*�J,r1- &Z:,;i;;;z�;u zz;::a::;M.
...... .............. ·�·�··�-·····························-Á

;?!Z
······�·;zn�·········

····
�·n� 

.. . ... ···-· .. 

.......... . ..... ... ······ · ······.· .. ·.· .. ·.·•···•···· ······ ·· ······•··
··. · ... Tt•ë';k ���[�/�i;·

h- /_ / r, · lff. FJ· 

............... =�'·'it. ;. ;; 
···························································;:,;.:.>," .... .. .. . 

············z········ · ··�··7··,····· ········· -J� ················�······l .... 

� 7120 - ·49 

······· .. l ································· ························· ········ 

L �· 
. ................................. , 



• 

• 

• 

• 

• 

RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No: 2239/V 
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23 Januari 1951 ./,/$/ 

Bijgaan.d doe ik U toel�omen af sc.bri:ft van een brief 

van het Voorlopig Comité Herdenking Febru_ari-Staking 1941, waarin 

bijzonderheden worden gemeld over de op 25-2-1951 op het Waterloo

plej.n te Amsterdam te houa_en bijeenkomst. 

1 bijlage 

Verzonden aan: HB, HBVD en B III 
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.AFSCHRIFT 

Voorlopig Comité

1IERDE'NKING FEBRUARI-STAKING 1941 
Secretariaat : B.BRANDSEN 
Afrikanerplein 47 hs., Tel. 57769

A M S TER DAM - 0.- Amsterdam, Januari 1951

• 

L.S.

Zoals U waarschijnlijk bekend zal ziJn, is het Zondag 25 Fe
bruari 1951 precies 10 jaar geleden, dat de Februari-Staking, het eer
ste massale verzet tegen de Duitse nazi-overheersing, plaats vond. 

Evenals voorgaande :laren na de bevrijding, roept het voorlo-
pig herdenkingscomité de bevolking in al haar schakeringen op, deze 
machtige daad van verzet op deze dag te herdenken, door zich te verza
melen op het Waterlooplein, waar enige vooraanstaande personen uit 
het verzet het woord zullen voeren. 

Maar in het bijzonder dit jaar is deze herdenking van zeer 
grote betekenis. Niet alleen door het feit dat het precies 10 jaar 
leden is, dat deze verzetsdaad plaats vond, maar bovenal omdat er 
thans pogingen in het werk worden gesteld om diegenen, waartegen de 
Februari-Staking werd georganiseerd,- de Duitse nazi's-, wederom te 
bewapenen. 
Wanneer aan dit duistere streven door het verzet van de gehele vrede
lievende bevolking geen halt wordt toegeroepen, zal dit betekenen 
dat een bewapend nazi-leger zich wederom aan onze grens zal bevinden. 

Het is wellicht overbodig erop te wijzen, dat dit een groot 
gevaar inhoudt voor ons land en voor het behoud van de vrede. Het zal 
niet nodig zijn. U nogmaals in herinnering te roepen, welke ellende 
en vernietiging aan ons volk door de nazi's werd toegebracht. Waar
schijnlijk zijn in Uw bedrijf één of meerdere arbeiders te betreuren, 
die door de nazi's zijn vermoord •••••• 

1'lt Dit mag nooit meer gebeuren. Alleen door het eensgezinde ver-
zet hiertegen van alle eerlijke, vredelievende en anti-fascistische 
mensen, kan dit voorkomen worden. 

Het ligt dan ook in de bedoeling van het voorlopig comité, 
om op de herdenkingsd� een vlammend protest te laten klinken tegen 
deze pogingèn om de Duitse nazi's te herbewapenen. 

Om deze herdenkings- en protestbijeenkomst zo breed en mas
saal mogelijk te doen zijn, richt het voorlopig comité zich dan ook 
tot u, als leden van bedrijfs- of personeelskernen, met het verzoek 
U of één van U, deel uit te laten maken van het comité en/of adhaesie 
te betuigen met het streven van het comité. 

Mocht U bereid zijn als kern deel te nemen aan deze betoging 
of de arbeiders uit Uw bedrijf tot deelneming op te roepen, dan jui
chen wij dit van harte toe en zijn wij, indien nodig, gaarne bereid 
één en ander nog toe te lichten -_ .__ 

Ten overvloede wijzen wij er nog op, dat de bijeenkomst 
plaats vindt op Zondag 25 Februari 1951, des nam.Iddags om half 1.· Na 
deze bijeenkomst zal een tocht plaats vinden naar àe Nieuwe Ooster
begraafplaats, waar slachtoffers van de Februari-Staking begraven 
liggen •. Daar zal een korte herdenking plaats vinden en bloemen worden 
gelegd. 
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Hopende, dat U deze brief in Uw eerstkomende vergadering zult 
willen bespreken en Uw antwoord gaarne tegemoetziende, tekenen • 

wij 
• 

• 

• 

' 

• 

met de meeste hoogachting, 

namens het voorlopig comité, 
HERDENICTNG FEBRUARI-STAKING 1941 : 

B. Brandsen, secr •

• 

•
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Datum ontvangst bericht: 22  Janua1'i 1951 
Betrouwbaarheid berich�gever: betrouwbaar 

--=�-
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, Door een persoon, die terzake goed geïnformeerd is, 

' 
wordt het volgende medegedeeld:

I Ten huize van: 
f/(1 '-too1 Hendricus Josephus Lodewijk TETTGRO, geboren te 

's-Gravenhage 14 Januari 1904, van beroep timmerman, wo
nende �disonstraat 78 te 's-&ravenhage, is het secreta
riaat gevestigd van het 11 Eaags He:rdenkingscomité Februari
staking 1941 te Amsterdam". 

Bedoeld secretariaat geeft spaarkaarten uit ter be
strijding van de kosten van deelname aan de landelijke 
herdenl{ing van de Februaristaking 1941, te houden op Zon
dag 2? 7!1ebruari 1951 op het \laterlooplein te Amsterdam. 

De kosten van deelname bedragen vier gulden. 
Door Johan fillem SCHIPPERS, geboren te Rotterdam 18 

Juli 1899, van beroep schrijver bij het G.cl.I3. te 's-Gra
venhage, wonende Ieplaan 58 te 's-Gravenhage, werd op 
Zondag 21 Januari 19jl ten huize van �evrouw ;msTPHàL, 
ter gelegenheid van een gezellige bijeeIL�omst voor mede
werkers aan de vredesactie, propaganda gemaakt me� deze 

·IJ.,{ {aarten. (einde)
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Betr.: MEDEDELINGEN E.V.C. - C.P.N. ,, l.,.. 
} 1r; ---------------------------
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DAT;k/. "./1 

PAR: f . � f f(l tP1 
/l1 U�nn�

1]1et blad der Kominform gaat ook in een Nederlandse 

�v- i_vertaling ve�schijne�

� ,,,�\ 
"volgens uitlatingen van VERHEY zou de commissie 

V . . ,AAA�an'vier (s�ering E.V.C.) aan het Partijbestuur voorstellen,
• fv- I om meer dan 50% van de huidige vrijgestelden als zodanig te la

V ten verdwijnen.

\'y 

t r 
Getracht zal worden deze mensen te pressen, weer 

"vrijwillig" het bedrijfsleven in te gaan J 
[M"artin VAN DER ZEE zou zijn plaats bij de Vereni-

, p:n. 
\

ging Nederland - u.s.s.R. hebben afgestaan aan Wim HULST en a.s.
f0 r{.J-V Maandag 5 Februari in Amsterdam weer een functie krijgen bij

'M r:J.· . L het onderwij�
/f� · 

Het partijbestuur zou besloten hebben, om de actie 
tegen Paul VAN KEMPEN zo lang mogelijk ttwarm" te houden. 1 

Hiervoor zou de O.P.S.J. en Pericles worden inge-
schakeld, waarbij echter de communistische tendenz moet word�n 

• 
vermeden. Als contactpersoon zou vermoedelijk op·t;reden Willy 

. BERG4Voór de herdenking van de Februari-staking zou het Partij-

/ ·

(

bestuur een insigne hebben laten maken, voorstellende de kop 

� van een S.S.-er met daar doorheen een rood kruis. Tegen ret 
dragen van dit insigne zou in de partij veel oppositie zijn ge-
re�n::J

Verzonden aan: HBVD, HB en B III 
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EEN PERSOONLIJK WOORD AAN .ALLE LEDEN 

W,Kam., 
.. ' ............... ..... ..... .................................... .......... :: ::: ::::.·.:: � :� :: ::: � :::�:.·.·.: ::

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 

Hot begin van hot jaar 1951 toont met alle duidelijkheid, 
dat de toestand zich in d� wereld en dus ook in ons land mot de 
dag toespitst. 

Het enormG '::iewapeningsplan, dat door·de .Amerikanen aan. 
Vfost Europa on aan ons land wordt opged_rongon, spitst de togen-· 
stellingen toe. ::-:�on der direc to gevolgen zien wo in de regerings
crisis. 

Om deze Dlannen door te voeren schrcemvt de reactie om 

" sterke man.ne11 11 ëm allen zijn bnni; de massa's de enorme verarming 
op te leggen. 

Amerika hoeft" in de. nfgelope.n weken, na de· slagen op 
Korea menige ncderLie.g moeton slikken. De positie van de Sovl'jet 
Unie en de VoH"sdemo0rati sche landen wordt mèt dé da:g sterker. 

De herbewapening van West Duitsland, - de beslissende scha
kel in de Amerilrnano5 001,logsp lannen, stuit· op· steeds bred,'3'.r ver
zet en KAN en 'ZAL o.nmogeli jk word on gemaakt • 

.Alles wijst er dus op: dat we dit jaar voor een beslissend 
jaar staan. Dat wil zeggen, wanneer we o.l onze krachten inspannen 
om de oorlogsstokers een nederlaag te bezorgen. 

, Het is dus logisch,dat de Partij in deza tijd aan .b.aaF 
leden een verhoogde activiteit vraagt. Onze Partij is de organisa_. 
tor van de strijd, zij caat· vooraan o.n gee:ï:"t het voorbeeld� 

Het is nu ger 11 ti jc1 or,1 anderen het werk. te laten opknap-
pen, �aar een .ieder fü)et het hare/ zijne naar vermogen bi jdragenr 

EEN DER :;.:.;ERSTE DINGEN DIB VAN JE VERWACHT W-0 RDEN IS, 
DAT JE DE LEDEÎ'>l11ERGJ\DERINGb1\f EN BIJEENKOM3rEN, DIE 
DE PAR·I'I.T EN i-IAiL"R. BEVRIENDE ORGANISATIES ORGANISEERT 
BEZOEh."T. 

' • • • • • • • • • • • • •
•

• • • • • • • • • • • •••
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Vlelnu, bJ..fü1enkcrt st1:,at ons eerl zeer bclangri jke bi jeenlrnmst te 
wachten: 

DE 10 e HERDENKING VAN DE FEBRU.AJUSTA.ICTNG IN .AM:STE RDAM! 
..... ... ······ .. ... . , ... ············ ............... , ... .......... ... ......... ...................... ...................... ..... . 

De hi&tC'ris.éhe J'Ph.:.·1iA�,·J.-stakine ir1 1941 was het begin van het 
nationale verzeG te�en de nazits. 

Tien jaar latGr, vi j:l? .ia:ar .na de bevrijding pogen de 
,àrne_1:-lkEJ.t18ll d<=:ze I'..'ui �se nazi's opniGu.W. te bewapenen om een oo.r,_og 
tego.;;. de Sow Jet -UnL;; ·ll: de� bev.ri jfü.; . volkoren tG voeren. 

·· ri:ë)mriri:riii;i:�Ï\J"G · TJA�r :öii; .. �i·1�ü:i ·· ËN ... Diii. DF.l\:iö1'isTRÄTr:if nóö.á"H��ï1 ............. i
RODE AMBTF.:UDAf1l EiD7UJJJN 1)Ji.:111PC'Ofl. 11;El\f .HISTORISCHE BETEKE"NJ<:1 rDEZE HERDENKING ZAL DE r N z ET 

o. 
�,10ETEN WCRDEN VAN' HET NATIONALE V ER Z E 1r T E G F Î'Î D E H E R I, E 'v I N G VA N D 111DUITSE WE:ERM1"GHTl 
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Daar mag geen klassebewuste arbeider ontbreken! 

Zeker, het is een hoop retsgeld en de lonen zijn laag. 
Maar de herbewapening van Duitsland brengt de oorlog voor de 
deur, brengt Korea naar Europa! 

E.n dan? Zijn we cle hongerwinter vergeten, de bombarde�en te1:,, 
de moorden en de deportaties? 
Aan de graven van onze makkers die vielen hebben we gezvvoren, 
alles te zullen doen om een herhaling va� deze misdaad te voor
komen. 

DIE EED MOET NU INGELOST WORDEN l

Toon daarom in deze ernstige tijden,dat de Partij geen vergeefs 
beroep op je doet. . 

• Toon, dat het lid.maatschap van de Oommunistisohe Partij meer voor 
je betekent dan alleen het lidmaatschapsboekje. 

Neem·een actief aandeel in de ?artijwerkzaalt.\heden. Doe allen 
iets, dat is.met elkaar heel veel l

Maar bovenal, ontbreek niet op het landelijke appél wan allen 
die het ernst is met de strijd tegen de herleving van de Duitse 
Webrm.wolit. 
Een extra trein heL>ben we xeeds gehuurd. e.n die moet vol ! I
Vul daar,tDe 011de.rstaa.ud .formulier in ! · · 

M�t· IQun; CT-roeten, 
O.P.N. - Dis_.t;ict Rfdam: 

;;(tfi</!::!-:
P.�� Voor hen, die voor 25 Februari hJ'�niet bijeen kunnen
kr1.Jge11 bestaat· a.e mogelijkheid ook na 2.5 Februat"i te betalen 
en wel F. 0.50 per week. 
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O.nde.rgete.tcende: 
NAAM : 

I .. . .. .
. . . . . . . . . . . ......... ... . . . . ..................... . ................ ..............

................... . . .. ..............
. ...... ..... ..

.
.
... .. . 

ADRES: ....... .................................................................................. , ........................... -�· .......................... ........ . 

wenst deel te nemen aan de Feb.ruari-Jrnrde.nki.ng in Azusterdanl' en 
z,nJ. he-c t�ect.ra,:; wa.n -vi j .f' gu.1 d e11 vopr / na 25 Febr. betalen. 

Handt elcenfng: 

e 
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25 FEBRUARI 1941 

25' FEBRUARI 1951 

{/ 
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Herdenki ng 

Februaristakin� 
Aan de Amsterdamse bevolking 

Stadgenoten, 
Tien jaar geleden nam de Amsterdamse arbeidersklasse het initiatief tot een 
staking tegen de nazi-terreur. 
Deze staking werd ondersteund door geheel vrijheidslievend Amsterdam. 
Tienduizenden mannen en vrouwen staakten en demonstreerden tegen de 
ONMENSELIJKE VERVOLGING onzer Joodse landgenoten, voor vrede en 
nationale onafhankelijkheid. 
Die tijd ligt ons nog vers in het geheugen, 
Maar nauwelijks tien jaar na Februari 1941 zijn er machten in de wereld, 
die de grootste oorlogsmisdadigers en collaborateurs gratie verlenen en dezelfde 
Duitse barbaren tegen wie gij hebt gestreden, weer de wapens in de vuist 
willen drukken. 

I>at mag nooit .weer gebeuren! 
,TreAt. soals in. Februari 1941 ,net tienduisend,en op I 

Zondagmiddag 25 Februari 
naar het W aterlooplein 

. ' a.s. m massa s

Vanaf het Waterlooplein defilé langs het voorlopig. monument en gedenktocht. naar de 
. Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar bloemen gelegd zullen worden op de graven ·van de 
slachtc;>ffers van het verzet. 

• 

Verzamelen op het W aterlooplein 1.30 uur,· 

Aanvang defilé en gedenktocht 2 uur. 

Het comité· Herdenking, Fêbrua.ristaking 1941, 

B. BRANDSEN, secr •
Afrikanerplein 37. hs, Amsterdam-Oost. 
Tel 55769 



Dat nooit meer! 
Herinnert U zich nog? 

Jodenvervolgingen, 
onderdrukking, terreur, 
honger ..... 

Dat brachten ons de 
., 

naz1s 

_... ... A�m ... s ... te""'r""d ... a""rri"",_2 ... s_F..,.e ... b..,.r...,u,,,.ar""i-19:J 

In de afg·elopen periode werden in de onderstaande bedrijven, steden en buurten co�tê'1 
opgericht: 
Overheidsbedrijven zoals P.T.T., G.E.B., P.W., W.S.B.Z., Tram, Ziekenhuizen en Stads
reiniging te Amsterdam, K.L.M., Taxibedrijf, textielbedrijven Holla�dia en De Groot, 
overkoepelend comité Grafische bedrijven, diverse bouwob jecten, N.D.S.1\'I., Fokker, 
A.D.:M., Ducroo en Brauns. Metaalgieterij Holland, Amsterdamse havenbedrijven en 
Houthaven, Proost Papierhandel, Electro zuurstoffabriek, vVerkspoor. 
St.edelijlce comité's: Rotterdam, Den Haag, Deve?1ter, Utrecht, Groningen, Haarlem, 
Hilversum, Enschede, Zaandam, Leiden, Arnhem, Leeuwi:.rden en Amersfoort. 
Buurtcomité's: de Jordaan, Waterlooplein, Oost, West, Zuid, de Eilanden, Wetering
buurt. 
AdhaesiPbetuigingen werden ontvangen van: 
Ruim 800 taxichauffeurs Amsterdam, bouwvakarbeiders en stratenmakers Den Haag, 
DUW-arbeiders Schoonoord (Dr.), mijnwerkers Limburg, textielarbeiders Twente, 
Brabant en IJsselstreek, landarbeiders Groningen, Friesland en Drente, arbeiders Hoog
ovens, arbeiders N.S.F., Hilversum, vissers IJmuiden, haven- en metaalarbeiders Rot
terdam, bewoners van Walcheren, Putten en de Wieringermeer enz. enz. 
Verder: Het Hoofdbestuur en de aangesloten bonden van de E.V.C., Het Algemeen 
Nederlands Jeugd Verbond, De Netlerlandse Vrouwenbeweging, Verenigd Verzet 1940-
1945, Organi3&.tie van Progressieve Studerende Jeugd, Zangkoor Morgenrood Amster
dam, Muziekcorps Avanti, Toneelvereniging "Nut en Genoegen", de democratische 
Studentenorganisatie "Pericles". 
Van de volgende pe1·sonen uit maatschappelijke, culh1rele_ en verenigingskringen, als
mede nabestaanden: 
Ed. Althoff, G. Althoff-Loubère, dr Hanny Veldkamp, prof. dr Vl. F. Wertheim, Anna 
Blaman, dr Peter van Anrooy, Sam Goudsmit, Peter Alma, Anna v. Gogh-Kaulbach, 
Gerben Wagenaar, clr C. van Emde Boas, Wouter Kalf, Theun de Vries, 
W. J. H. B. Sandberg, Berend Blokzijl, mevrouw Kliek (bestuurslid AMV
Kattenburg), F. van Beek (penningmeester K.K.K.), J. Altelaar (voorzitter 
speeltuinvereniging Wittenburg), B. cte Vries-de .Hondt (penn. Amsterd. Speel
tuinverbond), J. Wüstenhoff (bestuurder speelt.verg. Kattenburg), H. S. Schuster 
(voorz. A.K.V. Wittenburg), E. J. Saelens (secr. Wittenb. fanfare-orkest), A. J. van 
Oostveen (voorz. Stichting Kinderuitzending Eil.), H. Kat (voorz. voetbalvereniging 
Ahrends), J. Engelsbel (hoofduitvoerder Nemavo), J. B.ork (voorz. speelt.verg. ,,Ons 
Genoegen"), D. v. Nimwegen (ar1J. stadsreiniging), H. Stenacker (arb. G.E.B.), W. 
Oomen (arb. Tram), weel. Haspels, weel. Kraan, wed. Marinus (wed. van gefusilleer
den), Eva Halverstadt (diamantbewerkster), N. C. ten Hagen (bank]:)ediende), J. van 
Amersfoort, J. v. Brummen, J. Kokernoot (havenarbeiders), J. C. Walther (voetballer 
D.W.S.), Ko Stijger (oud-internationaal). 
De demonstratie vanaf het Waterlooplein naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats -gaat 
langs de volgende route: 
Wate1·looplein - J. D. Meijerplein - Nwe Herengracht - Hortus Plantsoen - PI. 
Parlclaan - Pl. Midden!aan - l\fauritskade - Linnaeuss�raat - Middenweg - Kruis
laan. 

' 

Zondag 2:i · Februari 
a;s. half 

naar 

Herdenkt ,de 

twee 

het Waterlooplein 

Februaristaking 1941 

•

• 
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Betr. :R' dams Comité 
Februari-H erdenking 1941.

. ACD/ lt�� , 
DAT: �?. 

U• + c·0�na
:,

el v t:,c.1..c J 

• 

' 
-
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• 

-8 FEij. 1951
• 

Hierbij wordt, in afsch�ift, een circulaire toegez onden 

van het B<?�.�-�;rd?v.!Il� Çpm.�1.� .. K��.:r.�.�:����e�.�!3n�.igg,_.��-�l·

Dezerzijds moge hierbij ,,,o.rden opgem erkt, dat bovenge-
noemd comité nog op geen enkele wijze van zich heeft doen 

-· ---- - � �)-=-� . 

preken, en dat de gehele leiding en voorbereiding van de

Februari-herdenking normaal in handen is van de C.P.N.
district Rotterdam.(EINDE). 
----·--�-·------------------------

Aan B.V.D • 
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AFSCHRIFT. 

ROT'.1:ERDAMS COMITE FEBRUARI HERDENKING 1941. 
Secr:Beukelsdijk 15. Inlichtingen ook:Heemraadssingel 185. tel.37426. 

Rotterdam,Januari 1951. 
Aan de deelnemende organisaties en personen. 
-------------------------------------------

Op 25 Februari a.s.herdenken we voor de lüe maal het eerste massale 
verzet tegen de Nazi-overweldigers in 1941, DE FEBRUARI-STAKING!! Het 
verzet,waarin de werkende massa liet uitkomen, niet gediend te zijn van 
overheersers en afhankelijkheid. 

Opnieuw worden we thans met bezetting en onderdrukking bedreïgd en 
wellicht mede door dezelfde Duitse beulen.Eet laatst gehouden opinie
onderzoek in ons land wees uit, dat 96% niets van bewapening wil weten 
en begrijpelijk, dam' zij juist IN VREDE WILLEN LEVEN!! 

Om dit massaal tot uitdrukking te br engen bij deze lüe herdenking,doe 
we ook op Uw organisatie een dringend be roep, a 1 1 e s  te doen wat 
deze Landelijke demonstratie van verzet tegen herbewapening van de Nazi's 
tot een succes kan maken. 

Ons comité houdt zich bezig met de vraag, of de reis per bus kan ge
schieden, doch houdt rekening met het feit, dat de trein moet worden ge
bruikt .De kosten per trein zijn f 5. -, waarvoor we spaarkaarten lieten 
drukken met 5 vakjes á f].,.. 

Eveneens maakten wij steunlijsten, om sympathiserende hun deel te la t 
bijdragen, om de grootst mogelijke deelneming uit Rotterd am te verkrij
gen.De helft van het bedrag,dat door een werker op zijn 1 ijst wordt 
ingezameld, :MAG VOOR EIGEN REISGELD BENUT WORDEN, tot een maximum van f5 
Voorbeeld:Wanneer U f 5 op de lijst inzamelt,is f2.50 hiervan voor U. 

il " fl5.-" " 11 " " 5.- 11 " " 

De rest wordt gebruikt v...--oor het uitgeven van een manifest e.d.kosten. 
Elke deelnerrende organisatie wijst een persoon hieruit aa n, die met 

ons deze zaken regelt,op tijd afrekent en goed contact behoudt.Onze pen 
jningmeester is: J.Krüg,wonende Grote Visserijstniat 6e te R'dam-(W). 

Zet de spaarkaarten en st eunlijsten direct uit onder Uw leden, in de 
buurt of bedrijf en stimuleert in die bedrijven,dat de �EWKi�ocRarbei
ders daar delegaties�1tdoen afvaardigen en reisgeld daarvoor inzamelen. 

De strijd voor de Vrede is in volle gang, onze gevallen makkers bij 
de Februari..-staking 1941 hadden geen ander doel met hun verzet, DAN TIE 
V R E D E EN O N A F  H A N K  E L I  J K H E I D  van ons land tegen 
èlke bezetter te verdedigen 

Hun roep klinkt opnieuw, aan ONS de taak te antwoorden .2.E de me est 
krachtige wijze, zodat hun�verk en de opoffering van hun leveri-niet te
vergeefs is g ewe est. 

Wij relrenen op Uw steun daarbij�! 

Groet end na.mens, 

l 

1 
,, ·- ' 

het Rotterdams Comité 
Februari-herdenking 194+, 
p/0 n. C.de Vos 

J .Grandia-Smits. 
(S eer� -
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. VERTROUWELIJKo 8 Februari 19510 
============-

20170/80/14, 77 0 

Hierbij doen wij U toekomen� afschriften 

van stukken die wij tijdelijk ter beschikking hebben gehado 

Foto=copieën van de originele stukken bevinden zioh bij 

onze administrati6o 

�'-'·�== De brief van H6 v� Brink� gedateerd 16�2o50� zal waar= 

schij:nlijk als concept diEinen voor een uitnodiging tot 

deelname aan de landelijke herdenking van de Februari-staking 

op 25 Februari a�s� te Amsterdamo 
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Paxtijbestu.ur 

4Vtue;"' 

Oomnnm.istiacha Partij van Nederland 
------------�---••-•••--•-----m-•-• 

Roemer Visscheretraat 4 � .A.msterdama 
Telefoon 83502" 

\M 11ft1-

Amsterdam, 11 Januari 19510 

Waarde Kameraden, 

Zoals jullie u1·t "D.e Waarheid0
· hebben ver ... 

nomen, zal er op Zondag 25 Februari a,.,e,., een landelijke her" 
denking in Am�terdam plaats vinden van de Februari-staking" 
Deze hez·denk:lng heeft om twee redenen een bijzondere beteke•

ni.B o 

Het zal 25 Februari .!Q_jl�ar geleden z�j�, dat de gehele

we:rkende bevolking van .Amsterde.m en van de Zaanstreek en 
ook grote delen in Utrecht, Gooi, Haarlem en omgeving, tot 
openlijk verzet tegen de oorlogsmaatregelen van de Duitse 
bezetters .overging onder leid:Ln.g ven onze Partij o De 
Februari-staking is ·t;ot iroorl>eeld geworden voor waa1 lijk na

tionaal ;rei.•zet op IIl&l!sale wijze tegen nationale onderdruk
king en oorlogsmaatrege len a

Deze herdenking heef't bijzondere betelcenis, omdat zij 
:plaats vtndt in een tijd, da·t; Nederland opnieuw onder vreemd 
oppercommando wordt geplaatst en de oorlog.'9voorbereiders � 

hen, waartegen 10 jaar geleden heldhaftig door de arbeiders 
is ges-treden, herbewape}.'l.eno 25 Februari ze,l clan ook in het 
teken staan van de strijd tegen de remili"tar'lsering var.i. 
Duits land • 

Onder deze omstaiiuiigheden zullen de parti j ... afde lingen 
alle krach-ten moeten inspan11er1 om de deelneming zo groot 
mogelijk -te doen zijn� Om snel een zo groot mogelijke deel .... 
name te verla·i jgen, moeten we· overgaan tot he� vormen v·an 
plaatselijke herdenk5.ngeicafé 's t irraa:rin ook part:.tjloze ar
beiders zitting kunnen hebben welke comité•s na de herden� 
king rrorden ontbonden" De pl ,tselijke herdenkingscor.a:i:té 's 
hebben de volgende 
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&.cA 
le o Het organiseren van veu-et., � 
2a. Het verzorgen ven spandoeken eod. met de leuze 

"Tegen de Duitse herbewapeningn. 
3eo Het organiseren van deelnemereo 

Wat betreft het laatate is het de taak van de partij 
om daaraan zo hard mogelijk te werken met medewerking van 
de massa-organisaties. De comitéts moeten zo snel mogelijk 
tot 5te.nd komen om de tijd ven voorbe.reid:l.ng zo goed 
mogelijk te gebruikeno Dus nie·t afwachten o

Van het �ot stand komen van deze comité•e De waarheid 
op de hoogte �tellen met vermelding van plaats en adres 
waar de deelnemer� zich kunnen melden. _De mededelingen 
in De Waarheid nauwkeu rig volgen, mede omda:t momenteel 
nog niet beken is onder wiens auspiciën da herdenki.t,g 
zal plaä.ts vindano In ieder geval gaa·t de herden11.ng door o

Is.ten we zorgen, da·t de 25e Februari ·tot een maseJale 
demonstratie word·t voor VrF1de en tegen remilitarisering 
van Duitsland" 

mat kameraadschappelijke groeten, 
Communistische Partij van Nederland, 

F" Reuter • 
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Oommuni5tieohe Pari;ij vmn Neó.erland 
-----�---�--N------�--------- -�---· 

Roemer Visacherstraat 4 19 Amsterdamo 
Telefoon. 83502 o

-

.Amsterdam, 12 Ja..nue;:i 19510 

Waerde Kameraden, 

Zoals jullie onge-'cwijfelci bemeJ.'kt zullen. hebben, komt in 
onze circv.la.i.1:'e van 11 Januari l o L betreffende de lande 1::jke 
herdenking van de Februari-otak:ln.g eèn ernstige :fout ,roor, 

Op de tweede bladzijde bovenaan, onder lea staats 

uHet Ol"ga11iseren va.n. het Ye:i:·ze-u .. n 

Dit moet zijn: 

.'1.�,.2 Het organieieren v�!!.)l�t. �VERVC�l!h. 

Kameradelle w:r.j rekenen erop 9 dELt jullie deze wijziging 
in onze circulaire onmtddellijk ven aanbrengen, zodat 
hierdoor geen verwarring kan on·te:tasn o

Met kameraadsch.ap_pelijke groeten, 
Commun:i.sttsche Fa:r.tij van Nederls,nd 

]1 o Reuter G 



Brunssum 17-1•1951 

Asn de afdo besturen 

Waarde makkera 0

In het gehele district is ·thana een aanvang gemaalct met de lederv0rg"

waarop i:ievens een soholings-inltûding plaats vindto In de afgelopen week 
zijn in alle afdo de verga gehoudeno Behoudens enkele tekortkomingen die 
wij ongetwijfeld zullen weten te overwinnen, hebben de scholingsleiders 
en afd. zich uitstekend van hun taak gekweteno �en der voornaamste dingen 
is hier mee bereikt, nlo een gelijkmatige inzet in het gehele distriot 
van de 14-daagse ledenvergo en het gelijktijdig in alle afd o geven van 
scholing aan de leden van de Pe.rtijo waar het than� om gaat, is dat wij
dit eerste euoces conBolideren en versterkeno Het eerste door atipt te 
zorgen dat de volgende ledenverg.; binnen de vastgestelde tijd plaatl'!I vindt 

�n het tweed. om de inhoud dezer vergo zodanig te maken dat zij de 
intenei vi tai t van de partijleden verste:rlten o Hierin ligt· een gro e taak

voor de afdo besturen waarover wij binnenkort met de scnolingsinleiders 
een apart onderwerp zul.len maken, dat op de bestuursvergo door hen 
zal worden behandeldo Aoso Zondag vindt de ·tweede inleidersoureus plaate o 

In de week daarop dienen jullie dus weer een ledenverg o te houden o Ie 
jullie bestuur reed� bijeen geweest om deze voor te bereiden en een 
agenda op te atellen? Zijn de leden reeds allen.uitgenodigd? Be�preken 
jullie het resultaat der eerste verg� en werd deze genotuleerd? Voor 
de komende ledenvergo die gehouden worden van 22 tot en met 29 Januari 
dient een der agendapunten te zijn de LJ,NDZLIJKE HERDENKING FEBRUARI· 
STAKING IN l\MST.ERD.AMo Tevens moet worden besproken da activiteit en

�ere ultaten in de taken voor de Jeugd en de K.rant o Nieuwe werkwijze
met de slagzin- 11 doe het goed, doe het inderdaad goed 11 o 

Met kam. groeten 

HoVoBrinko 



• 

• 

Aan de a:fdo secre·ta.r �en .. , 

Brun�sum 9 7 2 .. ' 50" 

Hierbij zanden wij jullie de indeling van het 
nieuwe district-bestuur� Het ziet er als volgt uit: 
Polo Seoro Chro Horselenberg" Pol":Sux·eau, :".3ól':delleedtt•o29 ,m.·unsaumo 
Orgo Seor a ltoVoBrinko · OrgoBu:reau, Torenetr., ·16, Bruns�um!;

W·ovodoBerge 9 Distriet-Penningm o , Parkstrol6 0 Br1.mssumo 
Ho HeL·manei O Bedri jf'sbureau, Pro Bernhardert·.t> o 4 i Va.ale" 
T·oNag·t;egaal, Waarheid,Ur.;arweg 2 11 Heerlerheide. 
M"Horaelenberg� Vrouwenwerk, Bexdellestro29 9 Brunaeumo
BoOldenhof, Propaganda, Sloot 1, Venloo 
A. Doek.. " " " en Jeugd, Herenweg 223, · Hee:clerheide o 

Bovenstaande kameraden vormen de Dag o �leidingo

E" Janssen-voHooft, NoVcBo,- Vm.:stenstTo409 Heerlen� 
PoGriekapoor Vredeswerk en Bedrijfswerk, Lo·thariusstr� 

no" 6, Hoen�broeko 
J" Neyenho:f Vredeewerlt:, Dahliaatr � 14 8 Heerlerheide" 
Po Narings, J?.ropaganda Maaatricht, Oude Walde:eweg 2, 

l'laastrichto 
Muit jena, E o V �Co n Brou.w-ersweg ? 
Ho Niele, E"V$Oo, Parketro 22, Nieuwenhagen� 
ThoVedoiaan, Pegasus• Dr. Kuiperstraat 43, Heerlen. 
H� Witvoet, Propaganda Geleen, Bankastro 21

1 
Geleeno 

Go Gi�seke• NoUoSoSoRo, Bergatr. 1 9 Vaaleo 
Wede Vries. Bedrijf�werk, Frankstr" 110, Heerleno 
Cho Janesen, Waarheid, Vorstenstro 40, Heerlen. 

Het Drgo•bureau iei nu gevestigd bij·i Kam" HoVoBrink, Torens-t:ro 16 » 
Brunssum ... G<:llieve alle post naar Orgo-bureau te 21turén" 

HoVoBrinko 
Torenstr o 16 9
Brunssumo 
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Brunssum, 7-2 .... 'so.

Aan Ö.e afdo secra'tarissenc .... � ....... ��___,_-

w ,,.}{.,, 

In b..:. jgevoegde bJ�ief' ·vinden jullie de nieuwe samen
e rt;ellin.g van. het nteuwe district"' be.stuur c 

lfu zou ik gaa't'ne van jvllj_e de onde:re·caande inlichJüingen heb·0 

bGn, zodat wij· goed èeinforras .r<.l. zijn betreff'e11de de gang van g,ake11 
in tadere a:fél.f, oma.at de ontwikkeling over d.e gehele wereld en oolt 
in Neder land !.:':I ee11.:::- ·i;oeneem-'c"
Vraag lo Hoeveel pa.:rtijgez"oten. ·cel· jull:i.e af'd o? 

2 o Hoeve l vi'aaJ'..'heidslezera o 

3o n Colpor.tagenumme:}s v,ru.1 de kxant 9

4... 11 Voo:r:waro:''i'.:t:::en per wecko 
5o II Po on Co 
6 o n Kww:·taal o 

7",, 11 "!lu11 Vr:i.e:nden w.n de Sowjet Un:Le o 

8, Wat is jull:le omzet ,.ran het Pegesue me:teriaalo

9� Hoeveel brochures zijn er nog :i.n de a:fd,. en welke o
10,. Hebben jull:Le een a:E'd� der NoY oBo 1 een V1·ouwen-but'eau en 

hoeveol leden ·eelt ·de .ff"V"Bo S.n julJ.ie afdeling. 
llo Is e:r een Juugd afd" en hoe·v"�el lede:n telt deze <>

12·., Hoe gast hei; me"è he't Bed.r.i j:fswerko

13 � Hoe ziet jullie bestuur er Uit, en is het nieuwe bes-'ciuu.r 
al gekozene Gelieve ns.m.e:1:1 ·der be:!.ltuursled.en op te geven en 
functie welke zij bekJ.eden. 

Kamo Zend zo spo d:i.g mogelijk en :tn het ve:rvolg iedere week een opgave 
naar het Orgo BUieau ·w.an de binn ngekomen gelden ·voor het Oo:ng.res, an 
het aantal ingeigoh:reven nieuwe pa:i:··i;ij .. eden en ,bonné te op de Wa.arheid o

Eenms.al in de veer-;;ien dagen moe·t;en jullie een beistuu.rsvergaöering 
houden o (Dit kan, vvanneer het nodig ia, ook vaker geschieden) o En zeker 
eenmaal in de maand een led.emrerge.él.ering o Deze ve1"'gaderinge:n moet·n 
doorgegeven worden a.sr1 het Org � BuTeau mErt een rappo:r·t o,re:r. het ver
loop der vergadering en wat jullie van plan zijn -te doen o

Tevens moet er iedere vaer·tien dagen een bedJ,:,i jfsve1�gadering 
plaats vinden en ook daarvan ber:i.ch:t doorgeven au h ·b Org o Bu.1'.'eau.c

Kamo W�nnaex· een bij�ondere prestatie �n jullie afd o behaald wordt, 
door brochures of kr�ntverkoop e od o geef ook dit da direct door, zo� 
dat vvi j het voor de propaganda kunnen ge b:r·u:i.ke1'1 an in de k1·ant gaan 
1rermelden, ·we.-'� ee. goede stimulanf9 kan zijn voor de andere afdeli:ngen o

HoVoBri:nk 
Torene"til' o 16 
Brunesum� 

G·eef ook even door· hoe h'"t met de scholing staat c 

Met k001 o gr.oeter, .. 

Ho 'Ij' oB:rinlt<> 
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Brunssum 16-2-500 
� 

Ale vervolg op de brie:f dle jullie gekregen hebben 

van het partijbestuur over de herdenking Februari� 

staking deel ik jullie mede dat wij ook van Limburg 

uit hiex• ns.a1:1 toe z:ullen gaano 

Wij staan op het standp,mt, dat de afdo de reiaonkosten 

van de deelnemers zelf bij elkaar brengt door middel 

van etetU1lijsten, waai·van wij jullie 3 toeatureno Wij 

moeten a.eze reis goed voorbereiden en verwachten t dat 

jullie dit zo vlug mogelijk in jullie afdo aan de orde 

zult stellen" 

De termijn voor opgave moeten wij tot 10 Februari bepalen 

zo dat wij alle� goed kunnen regeleno Kamo zorg dat 

wij in Amsterdam goed vertegenwoordigd zijno 

De prijs bedraagt ongeveer 7 gldo per pereoono 

Namene daglo 



Verb. 19 - Op 9-2-51 verspreid bij 

Dat nooit nieer! 
Aan de arbeiders van Utrecht, 

Het laat niemand van ons, die de 5 jaren van oorlog aan den lijve onder
vonden heeft, onverschillig, dat er nu, nog maar slechts 6 jaren later, 
opnieuw een nog verschrikkelijker oorlog dreigt. 

I 

Wij weten wat er in '40/'45 gebeurd is. Thans wil men opnieuw beginnen, 
door onze nazibeulen wederom de wapens in handen te drukken. 

Wij allen weten, dat de ergste Duitse oorlogsmisdadigers worden vrijge
laten of in belangrijke mate vermindering van straf kregen. In ons land 
zijn dat Christiansen, die b.v. de leiding had in de actie tegen de Februari-
staking, Aus den Fünten, Stöver enz. In Duitsland is dat nog erger. 

Daar stelt men de beulen uit de concentratiekampen in vrijheid en geeft 
men ZE;lfs aan een Alfred Krupp, de grootste medewerker van Hitler voor 
de wapenfabricatie in de jaren '40/'45, die tot 12 jaar gevangenisstraf was 
veroordeeld, zijn bezittingen terug. 

De gevolgen van dit alles zijn voor iedereen klaar en duidelijk. Een nieuw nazi-leger is maar 

voor één doel en dat is: oorlog ! 

Bat 

Oorlog, die nog vele malen erger en vreselijker zou zijn dan de afgelopene, 
en waarbij de gaskamers en crematoria, de folterkamers en de terreur der 
nazi's nog maar .kinderspel is! 

In de bezettingstijd hebben zeer vele goede Nederlanders aan het verzet 
tegen de. nazibeulen deelgenomen; moeten wij wachten tot het opnieuw 
zo ver is of nu het nog niet te laat is, gezamenlijk in eenheid, zonder onder
scheid van politieke overtuiging of levensbeschouwing, als in de jaren der 
bezetting, de strijd voeren tegen een hernieuwde poging om een nazi-leger 
te doen ontstaan? 

Moeten wij toe blijven zien tot er weer honderddui�enden landgenoten 
zijn afgeslacht en naast de nog bestaande puinho_pen w�er nieuwe puin
hopen ontstaan ? 

nooit ,neer! 
moet het parool zijn voor ieder diè in vrede leven wil, die zijn zoon, man 
of verloofde niet aan de fronten wil,. laten sterven, die zijn kinderen niet 
wil zien verhongclren, die zijn vrouw en familie niet onherkenbaar ver
minkt terug wil vinden tussen de puinhopen, van wat eens zijn huis was! 

In die strijd staan wij niet alleen! Door geheel West-Europa gaat een 
g0lf van afschuw over de oprichting van SS-divisies en noch de Franse, 
noch de Engelse, noch de Duitse arbeiders voelen er voor door SS-generaals 
in een nieuwe oorlog te worden gecommandeerd ! 

Deze golf kan en zal tot de nederlaag leiden van hen, die naar de herbewapening van 

Duitsland strev�n ? 



Î 

Het zijn de Nederlanders geweest die ons voorgegaan zijn in de strijd tegen 

oorlog en nazi-terreur en die ons de weg getoond hebben, hoe tegen de 

nazi's te vechten. 

De Amsterdamse arbeiders hebben in Februari 1941 laten zien dat zelfs 

tegen de overmachtige bezetter verzet mogelijk il? en dat dit tot de over

·winning leidt! De Februari-staking gaf in geheel Nederland de stoot tot

het organiseren van het verzet onder ons gehele volk !

Het zijn de Amsterdamse arbeiders die de kop van dit verzet genomen

hebben ! De duizenden werkers die de scheepswerven verlieten, de tram

jongens die hun wagens lieten staan, onze collega's bij Werkspoor in

Amsterdam, zij gaven Amsterdam het aanzien van: vastbesloten strijd

tegen de moffenlaars. Een golf van ontroering en enthousiasme rolde door

Amsterdam. Ateliers liepen uit, gemeentelijke diensten staakten het werk,

winkeliers sloten hun zaken, alles tegen de gehate tyrannie van de bezetter

en de Joden pogroms !

De Amsterdamse werkers, maar ook die uit de Zaanstreek, Gooi en ook Î 
enkele Utrechtse bedrijven als bij Smulders, hebben getoond dat tegen

de schijnbaar overmachtige bezetter actie mogelijk was, zo sterk, dat he
de Duitsers voorgoed duidelijk was, dat ze Nederland niet als bondgenoot,

maar als verbeten vijand hadden, die mee zou helpen hun de nederlaag

toe te brengen.

Neemt deel aan de herdenking van de 

FEBRUARI-STAKING 1941 
Op 25 Februari a.s. zal het nl. 10 jaar geleden zijn dat Nederlanders uit 

alle geledingen op moedige en grootse wijze het machtige wapen van de 

staking hanteerden tegen het mensonterende optreden van de nazi's 

tegen onze Joodse landgenoten. 

Wij willen deze herdenking tot een machtige demonstratie maken van: 

Bat nooit nieer ! e 
Want de herbewapening van Duitsland is een dodelijke bedreiging van ons land en ons 

volk. Het Nederlandse volk dient eensgezind deze bedreiging af te weren. � 

Daar<?m allen op Zondag 25 Februari 
a.s. naar Amsterdam !

Geeft U nog heden aan ons secretariaatsadres op, om gezamenlijk met een of meer extra 

treinen naar Amsterdam te gaan. 
De Februaristaking was een staking van alle Nederlanders. 

Laten wij deze staking gezamenlijk herdenken om uiting te geven aan ons vaste voornemen: 

Dat nooit nieer ! 

Het Comité tegen de bewapening 
van Duitsland. 
P/a Drs. C. de Jager, 
Kanaalweg 120, Utrecht. 
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Betreft: Herdenking Februari-Staking. 

VERTROUWELIJK. 
roPKAART 

ACD/ 7:?13 
DAT :.l.';, -

PAR: 
... _. 

-�
· / Ter herderki.ng van de in Februari 1941 uitgebroken staking 
i van Amsterdamse arbeiders, is, in navolging van voorgaande /1 jaren, te dezer stede weer een "herdenkin�scomi té" opge

richt; over het secretariaat daarvan zwaait de U bekende
communist Bertus BRANDSEN (28.10.14) de scepter. 

Voor deze herdenking wordt in DE WAARHEID, EVC-organen en 
CPN-bedrijfskranten stelselmatig en hevig opgewekt hieraan
deel te nemen. Nog meer dan in de afgelopen jaren ziet de
communistische bril de staking als een zuiver communisti
sche aangelegenheid. Het accent der komende herdenking 
ligt nu in de strijd tegen de herbewapening van West-Duits
land. 

Aan het eind van Januari jl. werd door het comité aan de
Burgemeester dezer gemeente vergunning verzocht tot het 
houden van een landelijke bijeenkomst op Zondag 25 Feb ruari 
1951, van 12.30 tot 14 uur, op het Waterlooplein. Verwacht 
werden 30.000 deeJnemers. GORTZAK en een (nog onbeken?) 
JOODS spreker zouBhet woord voeren. Doeken met leuzen zo u
den te bestemder plaatse worden aangebracht. Leuzen als b.v
"Geen herbewapening van de Duitse Wehrmacht"
11 Geen herbewapening van de moordenaars van Putten" 
"Geen herbewapening van de moordenaars van Hannie Schaft0 

"Geen gratie voor oorlogsmisdadigers". 
Een optocht naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar kran
sen en bloemen bij het monument zouden worden neergelegd, 
zou de demonstratie besluiten. Grote aantallen rode, natio
nale en verenigingsvlaggen zouden worden meegevoerd. 

Hoewel aan Bertus :SRANDSEN eind verleden week officiëel 
werd aangezegd dat deze demonstratie aan verbod onderhevig
was, kwam de Burgemeester op zijn aanvankelijk genomen be
slissing�n die vorm terug. Overleg binnenskamers is thans 
nog aan de gang. 

Door Amsterdamse taxichauffeurs werd een commissie van 5 
man benoemd om de omgekomenen te herdenk-t.na. De commissie
vraagt aan collega's om tien cent in te tekenen op een 
lijst, teneinde namens de taxichauffeurs een krans te leg
gen op de graven "van de slachtoffers van het fascisme". 
Deze commissieleden z ijn: 

/ Hendrik Pieter BERK (9.4.1891)
X.' Hendrik OTTO (22.3.1903) 
)( t Cornelis Pieter LEEGWATER ( 22 .10. 93) 
)(·Gerardus Jacobus Johannes 

U bekend
U bekend 
U bekend 

van GENDEREN (15.9.1907) U bekend, 
allen communisten, a�smede de hier niet bekende: 

/ 1 Johannes Bartholomeus Petrus SLUITER, geboren t�juit 
Amsterdam, 30 Januari 1905, wonende Noorder-
markt 11-II, alhier. 
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Uit Overheidspersoneel is een commissie gevormd, bestaande 
uit de GEZAMENLIJKE COMITé's VAN OVERHEIDSPERSONEEL, waar
van het secretariaat berust bij de U bekende Franciscus 

• Paulus Augustinus MIRANI (3.10.1912) -links georiënteerd-,
die een stencil liet uitgaan waarbij ter kennis wordt ge
bracht van het Amsterdamse overheidspersoneel, dat op
Maandag 19 Februari 1951 in de grote zaal van Bellevue
een grote bijeenkomst zal worden belegd, waar Bertus BRAND
SEN het woord zal voeren. Kaarten verkrijgbaar bij de di
verse comité's van Overheidspersoneel en bij de incasseer
ders van de BNOP. Opgewekt wordt deze belangrijke bijeen
komst te bezoeken, "om daarmee tevens te getuigen van de
"wil van het Amsterdams Overheidspersoneel om te strijden
"tegen iedere vorm van fascisme en voor de vrede".

Genoemde heer MIRANI zit eveneens in het Initiatief comité
Publieke Werken, namens welk comité hij eveneens teke nt.

Bij de PTT is opgericht een herdenkingscomité, dat een 
steno il a.an "collega's" liet uitgaan, onder de titel: 
"Dat Nooit weer •.. " en gestoken in het bekende communis
tische kleed van de strijd tegen de herbewapening. 
Dit comité belegde op 5 Februari 1951 ten �uize van de 

X 1 U bekende Cornelis Wilhelmus KOESTAL (7. 1 .1913) een door 
8 man bezochte bijeenkomst, die belegd was voor personeel 
van de plaatselijke Telefoondienst, de Post- en Telegraaf

p-; dienst en de Rijkspostspaarbank. De leiding berustte bij 
1 de U bekende communist Joseph SLAGTER (18.5.1907), �eassis

)( teerd door de eveneens bij U bekende Diena de HAAS {4.3.05). 
Andere bekend geworden bezoekers waren: 

,/ Albertus Johannes GAEMERS (5.8.94) U bekend 
(Hij zou als EHBO-er zijn aangezocht{ politiek moet hij de
laatste tijd gedesinteresseerd zijnJ 
Cornelis EEMAN (28.9.1897) U bekend 
Harm Jan de GRAAF (8.10.15) U bekend, en 
Hermanus Gerhardes WAGENER (27.11.10) U bekend. 
Deze laatste drie zijn allen communistisch georiënteerd. 
Dit samenzijn was meer een onder-onsje, waarbij werd beslo
ten met steunlijsten voor bloemen en kransen, bij de PTT 
te gaan werken. 

Ook in de Amsterdamse haven werd een herdenkingscomit é op
gericht, dat zich met een circulaire tot allen, werkzaam 
in deze haven, wendde. Ook hier wordt gevraagd in dezelfde 
eenheid als in 1941 te herdenken en te demonstreren en 
daarmee tevens 11 Uw verontwaardiging tot uitdrukking te 
11 brengen over de pogingen tot wederoprichting van nieuwe 
"nazi-legers." 
Hierin zitten o.m.:1_Dirk KLEINSMA (11.5.93) 

>( Johann Heinrich BORK (13.11.08) 
X Jan van AMERSFOORT ( 15 .11. 06) 

,,,,., .,Jo4annes van BRUMMEN (21.9.1897)
allen communisten. 

U bekend 
U bekend 
U bekend, 
U bekend, 

en vermoedelijk 

De personalia van enige andere comité-leden, waaronder een 
paar weduwen van in de oorlog omgekomenen, zullen U t.z.t. 
per informatiekaart bereiken. 
====-=
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U]'fTREI<SEL 

Naam: Y.iaandrapporten Overijsel. 

Naam: CP}I HerdenJcingen ''Febr. staking 1941 •t.

Ag. nr: 

OD 342 

OD 1412 

103009 Afz. : I.D. Deventer Datum: 3-2-51. 

Aard van het stuk: Maandoverzicht over de maand Jan. v. Deventer. · 

In het "Deventer Dagblad" van 25-1-51 verscheen het volgende bericht"Herdenking 

Februari-staking" Tu!en deelt ons mede, dat hier ter stede een comité is gevormd, 

dat zich ten deel stelt de herinnering aan de Februari-staking 1941 ·levendig te 

ho1,1den''• Bij navraag bleek mij dat dit bericht was opgegeven door het C.P.I'f.

gemeenteraadslid Christina HENDRIKS (15-12-21). Omtrent de samenstelling van 

bedoeld condté is tot dusver echter niets kuPJ1en blijken. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

(S) 40060 - . 49 

JR 

2-4-51. 

Op aanwijzing van: B III 
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- - -- - -
Op 25 Februari a.s. is het 10 jaar geleden, dat gereedschappen en werktuigen werden neergelegd en machines �ot stilstand werde� �e�racht. De trams bleven in de remises, de voertuigen van de Gem. Reiniging en andere auto-transporten verdwenen van de s�raat. Boven de kaden aan de h�: ven zwenkten de kranen niet meer, terwijl op de kantoren pen of schriJfmachine bleef rusten. Fabrieken en bedrijven stroomden leeg. Winkels sloten· hun deuren. Waarom? Om uitdrukking té geven aan de feile verontwaardiging, die _bij ieder had postgevat over de bestialiteiten door denazi's en hun "Grüne Polizei" bedreven. 

Onverbrekelijk zijn de nrunen van Eyl, Coenradi, Hellendoornen Schijvenschuurder met ,deze schitterende Februari.;.;Staking verbonden. Met hen herdenken wij op 25 Februari a.s. de honderdduizenden Nederlanders, die door de nazi's in hun gaskamers, gevangenissen en concentratiekampen werden vermoord, alsmede de duizenden
7 

die in de strijd tegen de nazi's bleven, op zee of aan de fron'tc�1. 
Arbeiders, employé's ·uit de haven!
In het bijzonder roepen wij in Uw herinnering op de tallozen onder de ··gevallenen, .die met U. werkzaam waren in de Amsterdamse haven of op zee! Als overlevenden� nabestaanden en familieleden van enkele van hen rich-.ten wij ons tot U met het beroep om op 25 Februari a.s. hen

7 die leden en stierven tengevolge van het nazi-barbarisme te herdenken en daarmedetevens Uw ve�ont�aardigin� tot uit�rukking·te brengen over de pogingen tot wederoprichting van nieuwe nazi-legers! Zendt Uw·adhaesie-betuiging met dit streven aan ons tijdelijk secretariaat� l\/Ievr. de Wed. C,N.Nooter-Hilbrant, Frans Halsstraat 88 I. 

( 
H;rdenkt en.demonstreert in dezelfde eenheid als in 1941!

Het Herdenkings-comité voor deAmsterdamse have�; ' IVIevr. de Wed. G .N .Nooter-Hilbrant, ·� De oude ··G·.-E. Visbeek en zijn V _.,, weduwe van Jac .Nooter, om het le- ," Mevr. IILJ. v·.-d .Berg-Visbeek, wier 4Vven gekomen met het gevangenentrans-• zoons resp. broers zijn omgekomen portsohip "Cap Arcana 11
• n�l. i _in het concentratiekamp "N�u-Mevr, de Wed. A .Marinus-Melchers engrunme n 

1 
1 bjj eon bombardemcmt van__.-.tweduwe van Nelis Marinus ter do�d Hamburg en 2 op zee.gebracht-in het conoentr�tiekamp ' Mevr. Nooter-de Boer. schoonzuster"Nachtsweile 11• 

. Î 
' en Jan Nooter, broer van Jac. enJoseph Kokenoot, broer van Michel )'. Willem Nooter·(de laatste op zeeKokenoot, vermoedelijk vergast in getorpedeerd).. "Ausohwi tz" s . .  

Mevr. de Wed. Schonenberg, eerder
... - wod. van � oop v.d.Borg, ter dood

V 
gebracht in het concentratiekamp"Neuengrunme 11

• 

1 
! Jan van Amersfoort, . havenarbc ; d?r.

lx_ 
���� }��:-!nsma, __ O'J'.:1-hn,renarbeider,

�
,��v,otuurisc van de A,B,T,

Mevr. de Wed.·· Vr-oome-Koene, nabe-
1 staande van P�C.Vroome Sr, vermoedr:üijk in 11Auschwi tz 11 om het levengebracht, 
Jo van Brummen, havenarbeider.

' ·- dn Bork
9 overlevende van het con,• centratiekamp "Neuengamme" biJ' ziJ'nt t. . f arres a ie voorzi-l:;ter··van-de vak-groep Houth::ven der C.B.T. Thans ·-'voorzitter A.B.T,, afd" Amsterdam.
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}!IJIS1.CER1E VAN •e-Gravenb.age, 22 Maart 1951e
BINNENLANDSE ZAlCEN ·• 

Noft :3 103540 

Betr.: Circulaire "Februari 
194 1"1 9 51 • tt 

VERTRQUWE&+JK 

.. ,, . � 

Hierm.ed� mogê ik U ve.r&oeken m:i.j te willen doen 
inlichten omtrent de personalia� politieke antecBden
ten en verder va.n bela, zi.jnd0 gegeven.'S betreffende
F. Tor2Jta.l, R. Bakker, • :Brons r F. de ,ro�, .r. H.-fi .B.
Virik en A. Ro�'6er"se�1 allen wöiië'nds �e�Uwe:n • -
------- ......_-.-.-,- -

Genoemde peri:rnnan ondertekenden rele l•Jden vr-,,n 
11 Hüt v.:>orlopig comité" een circulaire mat het op
schrift ''Februari 19,t1-1951 !\' , u.itgegeven ter herden
king v�..n dë-·Fêorü.a"r!:...·atakTng in 1.941. Het secretäri.;;.at 
van het com1t6 is gevestigd: Polansnstraat 46 hs te 
Gwent. 

In mijn administratie komen voor: 
Jean Francois T3rstal, geboren te Amsterdam, 24-8-1B97, 
wonende' ie Iïiü:îterd.am, Schimmelatraat 52 hs, los werk-
·tnan; .E.V.O.-kernlid fijnhouthandel;
ReiJer Bakker, geboren te Amsterdam, 17-6-1910, wonende
te Ame"'ferêram, Polanénstraat 46 hs, houtzager; 1948 - Af
fiche CoP.N. tijd�na verkieztngen;
WQuter Hendrikus Brons, geboren te Gorinchem, 1-12-1890,
wPhende te Amst;erda./!I', 1Spaarndammerdijk e1-I, houtbewer
ker; 1950 - Lid aanbevelingscommissie Spaarndammerstraat/
dijk to� ondertekening oproep were1dvredescomm.issie te
Stockholm

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris VliUl Politie 
te 
!. _M:_S T R R D A f!:.. 

HET HOOFD VA.l'! DE DIENST. 
Namens deze, 
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F � B�1 lJJ-\S{ J -J ;>.:t ;J � -J 9 :11. f-19 FEB. 19si

----,---- ._Al_�D/_j 
Tien j8.r-tr .is het geleden, dat in Amsterdam de eerste grote verzetsdaad 
tegen de Duitse bezetter werd georganiseerd, De oproep om het werk 
neer te lecsen als protest teeen de jodenvervolgingen vond gehoor b� 
vele tienduizenden Amsterdammers, 

fabrieken, abliers, bouw.objectep, kantoren, scheepswerven· en de haven

liepen leeg; tot ver buiten de stad zelfs werd gehoor ge�even aan de

oproep, het werk te stakenc 
,, 

JJezc v�rzetsdaad is het begin gcwoes� van h�t georganiseerd verzet te
een de Nszi-beulen, 

4' i::lk ja2r hebben de arbeiders, die toc)1 het grootste aandeel in �ie

estrijd hebben-gehad) de machtige J!'ebruari-staking herdacht, kwam de ar
beiderskl3.sse bijeen om de doden te berd.enken, om opnieuw te getuigen

van de wil èèn te zijn om nooit meer te laten aebeurSn wat toen gebeur-
de, om te ;;etu:·_gen ook van hun Vredeswil. 

:'.!'ebruo.ri 1941, 
Tien �aar geleaen. 2en reden om van de herdenking in Februari 1951 een 
bijzo:1èlere herdenking te maken, Maar er zijn nog meer redenen, 

Tien jaar,na de B'ebruari-staking 1941 pogen de oorlogsstokers opnieuw 
een wereldbrand te ontlcctenen. · 
'Uen J .:cnr na ci.e j odenpogroms op het Waterlooplein worden de Duitse · 
oor] O�':Sll:i.scladie;ers Uit de kefk8'.p. ontslàge·n,. 
·.:: .l.cn j Ewr nadat t ü nduizenden mannen, vrouwen en jongeren met blote
hc1.nde� streden +;egen crüne 1)0lizei ·en S. S .-ban'àieten, willen oorlogs.
stokers de T)uitse genera..:i.ls in ere herstellen en een nieuw Duits le"'7
eer L1ten vormen. 

. · 

• Tien �aar nadnt vele moedic;e zonen van het Nederlandse volk hun leven
hebben ceofferd, wil men hun moordenaars opnieuw bewapenen , wordt· 

• \·:::upp vrij 1;elaten en zijn bezi ttinc;en -terug gegeven . . .
Dit alles z�n even zovucl redenen, dat de Februari-stakinB-herdenking
1951 een bijz;ondere herû,�.!.11:�_r,� moet zijn.
Omdat wij op 25 J!1ebruo.ri naasi::; het herdenken van de machtige staking.
i�·1941, naast het her�enken van onze doden en de vele slacttoffers
vun de� concentratiekampen,' een machti5 protest willen luten Doren tegen
clc Duitse herbewapeninc;.

Ondersta.onll GOmi tó roept b,LLE arocia.ers, wert:zaam ·i_n de Amsterdamse

I!outhnven o�, om op 25 ie�ruari �eel te nemen aan de herdenking van fte
JJ'ebruari-stnking en hun stem te verheffen· tegen de bewapenfng va,n
Duitsland.

o.i.·[ 
.. 

'· . 

HRT VOORLOPIG COMITft, 
•F.Terstal, x.

�R.Bakker, x.
W. Brons, )'( ..
F.de Jong,
J.H.W.B.Vink. 

Secretariaat: Polanenstraat 46 hs • 
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Oproep aan de Rotterdamse werkers ! ! 
Toen in Mei 1940 het Duitse fascisme ons land overviel, dat gepaard ging met 
het vreselijke bombardement op onze stad, dachten zij hiermede de weerstand 
van het Nederlandse volk te breken. 
Niets was :minder waar. Vanaf het eerste moment ging het werkende volk in 
strijd tegen de gehate onderdrukker die iedere vorm· van NATIONALE ZELF
STANDIGHEID in de kiem poogden te smoren. 

"Bekanttmachung" nr. zoveel, .,proclamatie" en "Verbeten" enz., het vervolgen
van delen van het Ned. volk, terreur, intimidatie en verraad, waren de middelen 
die zij toepasten. - Maar het verzet groeide en toen op 25 Febr. 1941 de 
Duitsers er toe wilden overgaan om duizenden Joodse landgenoten weg te voeren 
laaide het verzet hoog op, 

de roemrijke Februaristaking werd een feit !

In alle bedrijven van de stad Amsterdam werd het werk neergelegd, uit kantoren, 
de Amsterdamse tram, gemeentewerken, havenbedrijven, scheepswerven, winkels 
enz. stroomden de werkers naar het Waterlooplein en tienduizenden demon
streerden tegen het Duitse fascisme. In alle delen van het land legden de arbei
ders het werk neer als protest tegen deze fascistische maatregel. 

Deze dag was de massale uitdrukking van het nationale verzet van het gehele 
Nederlandse volk tegen hun onderdrukkers en NSB knechten. 
Zesmaal demonstreerden tienduizenden ter herdenking van deze roemrijke gebeur
tenis, maar voor de zevende maal pogen zekere kringen de herdenking van dit 
Nationaal verzet onmogelijk te maken. Terwijl zij Christiansen vrij laten, Kotälla 
gratie geven, een nieuwe rechtbank instellen om de vonnissen van Duitse fascis
ten en andere misdadigers te herzien, terwijl ze accoord gaan met de herbewa
pening van Duitsland, kunnen zij het niet toestaan, dat ons gehele volk de natio
nale dag der roemrijke Februari-staking die de herinnering aan de strijd voor 
onze nationale bevrijding wakker houdt, berdenkt. 

De burgemeester van Amsterdam wenste geen toestemming te geven om op 
Zondag 24 Febr. maar wel op MAANDAG 25 FEBR. in alle stilte, waar hij er 
dus op rekende, dat de werkers niet aanwezig kunnen zijn. Dit zal hem en zijn 
opdrachtgevers niet gelukken. 

Zij willen het op Maandag, welnu, 
dan zullen zij het op Maandag hebben !

Het Nationale Comité ter herdenking van de Februaristaking roept het Neder!. 
volk op.: 

Maandag 25 Februari massaal aanwezig te zijn om 
5 uur op het J. D. tv1eyerplein te Amsterdam. 

De Amsterdamse werkers zullen om 4 uur het werk beëindigen. 

Zorgt, dat Uw stem op deze dag in Amsterdam gehoord wordt ! 
Vormt delegaties uit Uw bedrijf - Stuurt bloemen naar Amsterdam 
Zend begroetingsschrijvens aan het Comité B. Brandsen, Afrikanerplein 37 A'dam 
Geeft U op als deelnemer bij : B. KIEBOOM, 

Leopoldstraat 32, Tel. 27829 Rotterdam 
Zamelt in het bedrijf de gelden in voor de reis en bloemstukken. 

Leve de Roemrijke Februari-staking -

Symbool van het Nederlands verzet ! 1 



Nationale herdenking Februari-staking · .1941 
wordt bedreigd 

De burgemeester van Amsterdam, Mr. A. J. d'Ailly, heeft geen toe
stemming verleend tot het houden van de jaarlijkse nationale herdenking 
van de Februari-staking 1941 op Zondag 24 Februari a.s. 
Het comité Herdenking Februari-staking 1941 had voor die dag, evenals 
vorige jaren, een bijeenkomst op het Waterlooplein en een gedenktocht 
naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar de verzetshelden van de 
staking begraven liggen, aangevraagd. 

Verleden· jaar namen aan de herdenking 75.000 mensen uit het gehele 
land deel. 

. Voor een waardige herdenhing 
De burgemester van Amsterdam wil de afwijzing aanvaardbaar maken, 
door op Maandag 25 Februari, des morgens om 9 uur, in alle stilte, een 
krans bij een voorlopig monument op het Waterlooplein te leggen. 
Ons comité is bereid hieraan mede te werken. 

Maar het protesteert tegen het feit, dat men grote delen van het Nederlandsé 

volk het recht wil ontnemen om op waardige wijze op Zondag 24 Februari a.s. 

zijn doden te eren en de Februaristaking te herdenken als begin van het natio· 

naai verzet tegen het Duitse fascisme. 

De oproep van het comité tot het houden van een nationale herdenkin1? 
werd. dit jaar d0or meer dan 100 vooraanstaande personen van al!érlei 
levensbeschouwingen, door comité's uit bedrijven en buurten, steden en 
dorpen ondersteund. 

Alwijsing is hoon aan nagedachtenis 
·van lien die vie_len ...

De pogingen van de autoriteiten om deze natiQnale herdenking belemme
ringen in de weg te leggen, zijn een hoon aan de nagedachtenis van de 
tienduizenden Nederlanders, die vielen in de strijd tegen het Duitse 
fascisme, voor de vrijheid en nationale zelfstandigheid van ons land. 

Oo,·logsniisdadigers vrij I 
Christiansen, de nazi-generaal, die verantwoordelijk is voor de terreur 
tegen de Februari-stakers en het platbrand�n van Putten, werd vrijgelaten 
en speelt thans zijn rol bij de heroprichting van een nieuw nazi-leger •. 
Kotälla, -de beul :van Amersfoort werd gratie verleend. 



Men poogt de herinnering aan het 
ver§et uil te wissen 

Maai: het herdenken van de slachtoffers van deze nazi-schurken, het leggen 
van bloemen op hun graven wil men verbieden. 
Reeds eerder werd de HANNIE SCHAFT-HERDENKING verboden. 
Thans wil men een schandvlek werpen op het trotse devies aan ons 
Amsterdamse stadswapen - heldhaftig, vastberaden, barmhartig - dat 
als herinnering aan de Februari-staking werd verleend. 

Protesteer't. Duldt geen verbod· 
Tegen deze pogingen dient een ieder, die de geest van het verzet tegen 
het fascisme wil hooghouden en niet wenst dat het fascisme wederom een 
kans krijgt, met alle kracht te protesteren. 
Het Amsterdamse volk was in Februari 1941 in staat gemeenscha_ppelijk 
op te treden tegen de terreur, voor de vrijheid van ons land. 
Het Amsterdamse volk zal thans gemeenschappelÎjk de schande van een 
verbod van de herdenking van deze nationale daad moeten voorkomen. 
Stuurt uit buurt en bedrijven, als persoon, vlammende protesten naar de 
burgemeester en stelt het comité hiervan op de hoogte. 

Het Nederlandse volk wil in vrijheid zijn helden eren. 

Het mag zich de nationale herdenking van de roemrijke Februaristaking 1941 
niet laten ontnemen. 

Het zal nooit vergeten welk een ellende het fascisme over onze stad en ons land 
heeft gebracht. 

EIST EEN NATIONALE HERDENKING VAN DE ROEMRIJKE FEBRUARISTAKING 

HOUDT DE GEEST VAN HET VERZET HOOG 

VOLGT NAUWGEZET DE PAROLEN VAN HET COMITé OP 

DE NABESTAANDEN VAN DE 18 DODEN: 
Wed. \V. G. Auener-Schweisz. 
Wed. E. Haspels-Peetoom. 
Wed. B. Top-van Oostrom. 
Wed. E. Kraan-Kolder. 
M. Th. A. ten Hoedt-Lathouwer.

(wed. van C. G. v. Teeseling)
Wed. C. A. IJsberg-Alkemade. 
Wed. Prins. 
Wed. M. v. Heynlnge-Mell. 
Wed. Glas-Putten. 
Wed. G. Draaisma-v. Vuure. 
Wed. J. Opyevaar. 
Wed. Bouwhuis-Tholen. 
Fam. A. Ch. Wolfswinkel. 
Fam. J. A. Gerritze. 
Fam. H. C. Vastenhoud. 
Fam. R. Kors. 
Wed .. J. :Posth�a--Oelie. 

COMITé'S: 
K.L.M.
P.T.T.

Bouwvak. 
W.S.R. 
Telegraaf. 
Nestelroy. 
Blikman & Sartorlus. 
Bijenkorf, 
Haven, 
A.D.M.
Hema.
Electro.
Dijkman. 
Taxi. 
Stadsreiniging.
Metaal Holland. 
Ducroo & Brauns, 
G.E.B.
Fokker.
N.D.S.M.
Hollandia Textiel.
Centrale Metaalcomité.
Centrale Overheidscomité. 
Brandstoffenwerkers. 

Zuid. 
Vrouwen van Ravensbrüêk 
Leldsebuurt. 
Oost. 
West. 
Oud Zuid. 
Eilanden, 
Oud West. 
Spaarndammerbuurt. 
J. W. Rädec�er, beeldhouwer. 

, J. Ponsteyn, kunstschilder. 
Chr. Beekman, kunstschilder. 
Dr C. v. Emde Boas, arts. 
Theun de Vries, schrijver. 
J. W. Havermans, beeldhouwer. 
G. Wagenaar, lid Tweede Kamer.
J. v. 't Hall-Brandsma, schilderes.
Charley Toorop, schilderes.
D. v. Nimwegen, arbeider.
B. Brandsen,

secr. Herdenkings-Comité. 

(Deze strook opzenden aan de secr. van het comité, B. BRANDSEN, Afrikanerplein 37 hs, A'dam-Oost), 

Ondergetekende(n) protesteert met klem tegen de,moeilijkheden, die aan de Nationale Herden
ki;11� van de Februari-staking op Zondag 24 Februari a_.s. in de weg worden gelegd. 
Naa:rp.: · · handtekening 
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OPROEP t/J /'f/_Z 

Zoiadàg 25 Februari 1951 zal het precies 10 j�ar geleden zijn dat het eerste·massale verzet plaats 
vond tegen de Duits-fascistische overheersing 

De februari staking 1941 
De Nederlandse bevolking demonstreerde op die dag op overduidelijke wijze haar afschuw van 
de Duitse S.S.-ers en S.D.-ers en de met hen verbonden Nederlandse trawanten. 
Op die dag smeedde de werkende bevolking de hechte samenwerking tegen het fascisme en 
tegen de oorlog. 
Thans, 5 jaar na het einde van de oorlog, doen de oorlogsdrijvers pogingen om· 

West-Duitsland wederom te herbewapenen 
Onze Regering heeft bij monde van de heer Stikker hieraan haar fiat gegeven. 
In West-Duitsland lopen de S.S.-ers en andere oud-Nazi's niet alleen vrij rond, maar bekleden 
zij hoge posten in het staatsapparaat. 
De pantser-generaal Guderian, ,,drager van het eikenloof met de zwaarden", is thans adviseur 
van de Amerikanen. 

HEN, WAARTEGEN DE FEBRUARI-STAKING WERD GEORGANISEERD, WIL MEN HER
BEWAPENEN. 

De oorlogsdrijvers willen wederom een Nazi-leger aan onze grens en in ons land. 

DAT NOOIT WEER / 
De Nederlandse mannen en vrouwen, in het bijzonder de Februari-stakers van 1941, kunnen en 
mogen dit niet dulden. 
Denkt aan de slachtoffers van de Februari-staking, aan Eyl, Coenradi, Hellendoorn, Schijve
schuurder . . . . aan die tienduizenden Joodse stadgenoten die werden vergast, aan allen die hun 
leven lieten in de strijd tegen het Nazi-fascisme. 

VERZE_;T U, IN HUN GEEST, TEGEN DE HERBEWAPENING VAN WEST-DUITSLAND. 

Het voorlopig Herdenkingscomité Februari-staking 1941 heeft het plan opgevat om op 25 Februari 
1951 de bevolking op te roepen voor een landelijke betoging op het historische Waterlooplein en 
een demonstratie van· dit plein naar de Nieuwe Ooster Begraafplaats, waar slachtoffers van de 
Februari-staking begraven liggen. 
Vergunning voor het houden van deze bijeenkomst en demonstratie zijn reeds bij de autoriteiten 
aangevraagd. 

HET VOORLOPIG COMITE ROEPT EEN IEDER OP, PERSONEN, VERENIGINGEN EN OR
GANISATIES, BEDRIJFS- EN PERSONEELSKERNEN, ZICH BIJ HET COMITE AAN TE 
SLUITEN EN/OF ADHAESIE MET ZIJN STREVEN TE BETUIGEN . 

.tl.Hen op 25 Februari a.s. naar het Waterlooplein 
Herdenkt ·de Fehroari-stakin;: 1941 
Te:en de berhewapenio;: 11ao West-Duitsland 
17 oor de 17 rede 

Geldelijke bijdragen kunnen per postwissel 
;-- ·, het s2c-.- ·:wh::i i s :.::clres worden gezonden. 

Namens het voorlopig Herdenkingscomité 
Februari-staking 1941: 
B. BRANDSEN, Secr.
Afrikanerplein 37 hs. - Amsterdam-Oost. 

Telefoon 557fi9.
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Waarde kameraden; 

AAN EE N GRO OTSE HERDE 
/ 

F E B R U A R I S T A K I N G O P 2 
F E :i:3 R U A R I 

Amsterdam 19 Februari 1952, 

U zult hedenavond in ,iDe Waarhe:Ud•i· lezen; welke beslui-' 
aten het Amsterdamse Februari�comité heeft genomen. Op de kadervergade
,a,ring van de Partij zijn alle communisten opgeroepen deze parolen met al 

hun.krachten te ondersteunen en op een juiste wijze uit te voeren. La�t 
U niet in verwar.ring brengen door de vijanden van de Eenheid. De-ze zul� 
len niet stilzitten. Ondersteunt het werk dat gedaan �o�t worden. Roept; 
waar U maar kunt, de Amste.rdams·e bevolking op het Comité te volgen� Werkt 
mede aan een grootse herdenking. 

Hierbij vindt U twee ·kaàrten voor de Apollohal. Ver
koopt ze; voor onazelf kunnen we nog altijd kaarten aan de zaal krljgen. 

i Wanneer U een lijst in deze envelop aantreft; wilt U 
-�iermede- werken? Handtekeningen en ·geld inzamelen; het Comité heeft veel
'W)nkosten.

Woensdagavond vindt een bestuursvergadering plaat;s in 
de van Breestraat 60. Aanvari.g 9 "uur; Er is geen scholing. Deze avond 
moet een manifest verspreid worden� 

a Vrijdagmidclag tussen 4 en 5 uur· wordt het geld van de 
• kaarten en de lijsten bij U opgehaald. Heeft U het dan klaar liggen?

Komt allen hedenavond naar het Minerva Paviljoen, brengt 
buren en kennissen mede, 

Het afdelingsbestuur. 



.. 
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Nationale Herdenking Februari-staking 1941 
La;1dg�11oten� 

In 1941 werd door de Februari-staking het sein gegeven tot het nationale 
verzet tegen de Hitler-fascisten, voor de vrijheid en de zelfstandigheid 
van Nederland. 
De Fcbruari-:::,;taking was het heldhaftige protest van ons yofä tegen de 
inoord op onze landgenoten van joodse afkomst door de Nazi's. 
Thans staan een herbewapening van de Duitse Wehrmacht en herleving 
van de Duitse veroveringszucht voor de deur. In het hart van Nederland, 
in Am.sterdam, duikt de landsverraderlijke N.S.B. weer op. Fascistische 
stromingen pogen onze eeuwenoude vrijheid en onze Grondwet te onder
mijnen. Fascisme en oorlog bedreigen ons volk. Dat nooit weer! 

Nederlandse mannen en vrouwen, sluit U aaneen, bezield door de geest 
/ van de helden van de Februari-staking! 

Het fascisme komt er niet door, de vrede zal behouden blijven, als gij 
het wilt! 
In Duitsland verzet zich thans een onweerstaanbare volksbeweging, in het 
Oosten en in het Westen, tegen de herbewapening van de Wehrmacht. 
In Frankrijk en in België wijst de overgrote meerderheid van het volk die 
herbewapening van de hand. 
Laat ons als Nederlanders onze plicht doen! 
Telken jare werd in deze geest de Februari-staking 1941 herdacht. Dit 
jaar heeft de waarnemende burgemeester van Amsterdam B. F r a nk e, 
een herdenkings-bijeenkomst en optocht naar de Oosterbegraafplaats, 
welke door het Herclenkings-Comité voor Zondag a.s. was aangevraagd, 
verboden! 

lVij wekken U op, met nog meer kracht dan tevoren: protesteert tegen deze 
poging om de herinnering aan het nationale verzet uit·te doven! 

Protestee1·t tegen de�e aantasting 
""'" de v, .. ijlieid ! 

Wij zijn ervan overtuigd dat hier de hand van de Amerikaanse en West
Duitse fascistische machten achter zit, welke de massale herdenking van 
de Februari-staking als een hinderpaal zien bij hun streven tot her
bewapening van de nazi-beulen en de opdrijving van de bewapenings
lasten in ons land. 
Zij leggen ons werkende volk steeds grotere armoede, werkloosheid en 
culturele afbraak op, en willen het nu zijn recht ontroven, om zijn 
nationale gedenkdagen in eigen geest te vieren. 
Daarom willen B. en W. van Amsterdam de Februari-herdenking terug. 
brengen tot het leggen van bloemen bij een voorlopig monument in de 
vroege ochtend, op Maandag 25 Februari op het Waterlooplein, of tot 
een individueel bezoek aan de Oosterbegraafplaats op Zondag 24 Februari. 
Wij ontraden .de bevolking ten stelligste onder de huidige omstandigheden 
om op deze manier het peil van de Febrnai'i-Herdenking te verlagen! 

Het lle1•de,il,i11gsmcon,,ité heelt /;?�!sloten on, 
op Alaa,iclageniddag 2.'J Februari vijl uur op 
het Watee"looplein een kra11,s bij het voor• 
lopige 1no,,unie,,t te leggen. 

Allen, die hun instemming met het streven van het Comité betuigd 
hebben of nog willen betuigen, alsmede de leden van de Gemeenteraad 
en de Staten-Generaal zijn hierbij uitgenodigd. • 

Het Comité richt zich tot de werkers in de bedrijven, om die reden

on, vier uur !!)s ,,,idd.ags het werh te beëindigen 
en eveneens om vijf uur bij het voorlopige monwnent de Februari-staking 
te herdenken. . . ·. 



Wij ro6li)8n 1T daarnaast op aanwezig te zijn op • 

Grote .OP'(tnba·re, protestmeeting 
op Vriid·ag. 22 Februari a.s. 

in de Apollo-hal om aèht uur 's avonds
Daar zal het woord worden gevoerd door; 

C. A. v. d. BROEK, Utrecht
Mevr. Wed. BOUWHUIS-THOLEN
HENK GORTZAK

Voorzitte'r B. Brandsen 

Toegangsprijs 10 cent. Zaal open 7.30 uur 

ROEM AAN DE FEBRUARI-STAKERS! 

WEG MET DE DIDTSE HERBEWAPENING! 

VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE! 

:VOOR DE VREDE EN DE EENHEID VAN HET NEDERLA'.NDSE VOLK!
' 

Het Herdenkings-Comité Februari-staking 1941 

Secr. B. BRANDSEN 

Onderstaande personen betuigden hun sympathie met het streven van het comité 

Herdenking Februa.ri-staking 1941:

P. Alma, kunstschilder; E. Althoff, uitgever; G. Althoff-Loubére, lerares; Bets Bayens,
kunstschilderes; D. v. Beek, zanger; Chr. Beekman, kunstschilder; J. Bischof, beeld•
houwer; L. Boas, onderwijzer; Willy Boers, kunstschilder; L. P. J. Braat, beeldhouwer;
G. den Brabander, dichter; J. Brandenburg, lid le Kamer; Til Brugman, schrijfster;
mr S. Davids, journalist; dr C. v. Emde Boas, arts; Hans van Gogh, repetitor;
S. Goudsmit, letterkundige; J. W. Havermans, beeldhouwer; A. A. M. Horsting
Boersma, schrijfster; C. J. v. d. Kraan, hoboïst; dr W. E. Kreger, arts; H. v. Lith,
beeldhouwer; Jan Meefout, beeldhouwer; K. v. d. Molen, violist; D. v. Nimwegen,
arbeider Stadsr.; Sylvain Poons, toneelspeler; dr M. J. Premsela, leraar; prof. dr J.
Presser, hoogleraar: dr Th. v. Reemst, arts; Florrie Rodrigo, danseres; J. Ruggen
brink, arbeider; F. Sieger, beeldhouwer; J. de Vet, middenstander; C. F. Visser, bouw
vakarbeider; dr C. J. Vos, leraar; J. J. Voskuil, kunstschilder; Theun de Vries,
schrijver; G. Wagenaar, lid van de Tweede Kamer; prof. dr W. F. Wertheim, hoog
leraar; Jos Wibaut, sociaal werkster; mr H. P. L. Wiessing, journalist; allen te
Amsterdam.

Dr. P. v. Anrooy, musicoloog, Den Haag; Anna Blaman, schrijfster, Rotterdam; 
J. Blokker,. leraar, Deventer; J. Brasser, arbeider, Zaandam; C. A. v. d. Broek,
arbeider, Utrecht; Ds. W. S. Hugo v. Dalen, predikant, Colijnsplaat; Mej. S. v. Essen,
lerares, Meppel; A. v. Gogh-Kaulbach, schrijfster, Haarlem; J. H. Habets, kunst
schilder, Valkenburg; W. K. de Hardt, schrijver, Den Haag; J. v. d. Heuvel, oud-voorz.
B.N.M.O., Schiedam; Mej. Titia Jager, schrijfster, Beekbergen; C, J. Kelk, schrijver,
Bilthoven; B. Knap, tandarts, Rotterdam; P. Korthuys, schrijver, Wassenaar; H.

Meijers-Kehrer, Bussum; A. v. Pelt, dichter 0./Amstel; J. Ponsteijn, kunstschilder,
Bergen N.H.; Charley To�rop, kunstschilderes, Bergen N.H.; John Rädeker, beeld
houwer, Bergen N.H.; Margot Vos,. schrijfster, Hoevelaken; Hendrik de Vries,
schrijver, Haren (Gr.); Prof. Mr. C. W. de Vries, hoogleraar, Rotterdam.
Bestuurders van speeltuin-, sport- en buurtverenigingen.

In onderstaande bedrijven werden Februari-comité's opgericht of werden namens

arbeiders sympathie-betuig'ingen gezonden: 
K.L.M., P.T.T., G.E.B., Tram, P.W., Ziekenhuizen, Stadsreiniging, Haven, Bouwvak,
Wester Suiker Raffinaderij, Telegraaf, Nestelroy, Blikman en Sartorius,. Bijenkorf,
A.D.M., RD.S.M., Hema, Electro, Drukkerij Dijkman, Taxi, Metaalgieterij Holland,
Ducroo en Brauns, Fokker, Hollandia Texti\31, Brandstoffenwerkers, Lettergieterij
Tetterode, Werkspoor, Drukkerij Econooni.. · 

, 
In buurten: Oud Zuid,. Rivierenbuurt, Leidsebumt, Betondorp, Tuindorp-Oostzaan., 
Eilanden, Oud West, Nieuw West, Spaarndammerbuurt, Jordaan, Noord, Landluat. 

.. 

, . 



METAAL HERDENKINGSKRANT

FEBRUARI-STAKING· 1941 
Uitgave en Redactie 'etaai Herdenkingscomité 

Opdat wij niet verget_en! ;1" �Î.�1.titJst d�a KOO'll\and;h,re.adé,n 
Ge,n�.rnlJ, :\t.n� Jwfel1lslmbc1·$ ·im 

.· �t,i;tc.. :Hollan� 

PRIJS 7 CENT 

',.:.,:. ... _, ;, ��. ·�· 

HET was 29 Juli 1942. Vandaag .zal er over ons leven beslist worde;p.. 
Terwijl wij het moment afwachten, waarop wij naar de rechtszaal ge

bracht worden, denk ik nog eens over de loop der gebeurtenissen na. 
De meesten van ons waren reeds jaren geleden in het politieke strijdperk 
te vinden geweest. Anderen waren eerst door de Meidagen 1940 tot het 
inzicht gekomen, hoe groot het gevaar van een fascistische overheersing 
eigenlijk was. Maar één ding hadden we gemeen. We voelden het vaderland 
en al wat bereikt �as aan democratie en socialisme, in ·gevaar. 

>i.\Ek-+�'·,i,i.'t'ii� "1tl'm,_ ·fM.t..�ettfitî::!t.• '®.$!Si 'im!l ·1,�3ltl'teil v� 29.7.1942. 
�.11 ii194i voll�rr ckt Wtu!'de.' 

Oevochten moest er worden. Gevoc.hiten, om 

dat goed te m·aken, wat vóór 1940 verzuimd 
was. Gevochten met inzet van l�chaam en 
geest. Gevochten in een strijd, waarbij 'leven 
en al wat ons dierbaar was, op het spel 
111:end. Maar wij durfden het aan. Wij moesten het aandurven. De strijd werd ons 
met geweld opgedrongen en er was reeds te veel verzuimd. 
Het begin was moeilijk. De ervaring in het illegale werk moest nog komen. De afschei-

1'Fl. PRINS . 

itng tussen hen, die met de vijand heulden. 
en de meer karaktervollen, was nog niet zo 
scherp getekend. De haat tegen nazi en al 
wat daàrmee samenhing, moest nog zijn 
illoogtepunt bereiken. Nog had de bevolking 
de knoet, die 5 jaar lang op haar zou Jos 
beuken, niet in al zijn kracht·gevoeld. Maar 

·het verzet groeide. De illegale bladen be
,.gonnen regelmatig te verschijnen; voerden 
hun agitatie en vormden groeperingen van 
mensen om zich heen, die allen bezield 
waren met dezelfde gedachte: het Duitse 
oorlogsapparaat sabo 'ren, aan te grijpen 
en te bestrijden, waar het slechts mogelijk 
was. 
Er werd geplakt en geschilderd er werden 
manifesten verspreid. Alles nog op beschei-

A.. W'OLFSWINKEL 

ll'·.��o.J;;ih:n<,knlc..ii.*,,�.ÀO� t•r-ll�n. 
t�til.aol!l&1'l$<1� ellll!J'i'$ <Ier A.bschhdabrie:f wer1èn 

··· à�{iit.enm.n.lag�·AU�ttlb't ..

den schaal. Vaak was er geen of te papier. Wapens bezaten we niet. We moessten vertrouwen op een stuk gummislang .en op onze vuisten. Maar, wat aan materiaal ontbrak, werd gedeeltelijk goed gemaakt door de bezieling en het vuur, waarmede gewerkt werd. 

. ;1:.4(-;;:,&'.,,2 
J\1.stf;iua:pe'.�tcr d"_iw • 

Toen kwamen de Februaridagen 1941. 
Bij de Jodenrazzia's toonden de nazi's 
zich in hun ware gedaante. Een golf 
van verontwaardiging doortrilde Am
stenlam. Ogenbliklrnlijk stak de Am
sterdamse leiding van de illegale Com
munistische Pa1·tij de koppen bij elkaar 
en prompt kwam het antwoord in de 
vorm van twee dagen proteststaking. 

'-"'Vo.t hl�1·bij. o.a.n. illegaal werk ..verzet werç!. behoef 1k n1.et te vertellen. De geschiedenis is algemeen bekend. Het kostte onze groep 
slachtoffers, maar dat kon en mocht de an
deren niet afschrikken. De langzaam stij
gende lijn van het verzet was plotseling' 
met een scherpe wending omlioog gespron
gen. De massa was bereikt. Demonstraties 
en protestwan.:lelingen volgden. 
M°àar ook op ander gebied werd hard ge
werkt. In gedachten zie ik nog, hoe we in 
het Bosplan op een afgelegen plek bijeen
gehurkt zitten en mengsels kruit en zelf 
ontbrandende springstof proberen. Bij een 
der grootste metaalbedrijven werden, met 

VAS1'ENHOUD 

doende mensen in handen krijgt om een 
proces te beginnen. Verhoren volgen, waar
bij niet altijd de zachtste methoden worden 

.P A. VAN HEININGE 

gevolgd. Alles wordt in het w:erk gesteld 
om tot de kern der zaak door- te dringen, 
echter zonder resultaat. Vrouwen en ver
wanten der verdachten worden in gevange
nissen en concentratiekampen gestopt om 
meer druk uit te oefenen. Het baat niets. 
Op 12 Juli 1942 begint 11.et proces. Feld
kriegsgericht Luftgau Holland, een beulen
gezicht bij uitstek: zal - ons berechten. 
Twaalf dagen vol spanning. Alles wordt 
'bndemomen om te zorgen, dat we geen con
tact met elkaar hebben, zelfs lezen is ons 
vtrboden. Het resultaat van deze twaalf 
dagen is echter niets. 
Dan, tip 28 Juli, formuleert de aanklager 
zijn eis: 
"Ik eis tegen alle verdachten wegens het 
deel uitmaken van een verboden organisamedewerking van draaiers en lassers, hand- tie, het plegen van spionnage, sabotage, granaten . en . handbomn_ien vervaardigd. vorming van een tweede front en hulp aan 

::r��t:1:;:.ghmzen en -wmkels werden ge- de vijand de doodstraf." 
A � Is dan na het pleidooi der toegewezen In het najaar van 1941 werd bij Ftlle 'Wiuitse advocaten, de verdachten aan het de houtbewerking door middel van een woord komen, is het eerst de hoofdbeklaag-tijdbrandbom in brand gestoken, waar- de Jan Glas, verdacht van spionnage en bij een groot aantal vleugels voor organisatorische opbouw van de verzets-zweefvliegtulgen, machines der belde- groepen. Hij zegt slechts enlcele zinnen, ding en voorraden hout werden vernie- maar deze geven zijn gehele houding op de tigd. Boyendlen werd de lnstallatl voor samenpersing van lucht zwaar beschadigd, zodat ook de schilders• werkplaats en alle klinkers tijdelijk waren uitgeschalcehl. 

In Januari 1942 vinden weer enige arres· taties in onze groep plaats, zonder dat zij echter het grote verzet kunnen breken. Totdat in Maart 1942 in een voortdurende af· weerstrijd de S.D. succos heeft en zij vol· 

juiste wijze weer. 
onze strijd ls de strijd van de gehele 

�ederlandse bevolking. De consequenties 

aanvaarden wij.'' 
De laatste dag. Door een haag van Feldgen
darmerie begeven we ons vanuit de cellen 
naar de rechtzaal. Een aantal hoge offi. 
eieren der S.S. woont de uitspraak bij. 
zeventienmaal klinkt het "zum Tode" door 
de rechtzaal. Twee der ter dood veroordeel-

den krijgen bovendien, wegens het stichten 
van de brand bij Fokker, nog 15 jaar tucht
huisstraf uitgesproken. Tegen de resterende 
negen wordt levenslange tuchthuisstraf uit
gesproken. Daarna de motivering van de 
uitspraak. 
"Het is beleend van verdachte Kraan, dat 
hij vanuit de gevangenis nog verbinding 
zocht met anderen daarbuiten en hun aanwijzingen gaf." 
Vervolgens tot de gehele groep: 
"Zij allen moeten vernietigd worden. Dat is 
een eis van zelfbehoud, daar anders wijzelf 
vernietigd worden. Uw organisatie func
tionneerde goed. Veel geld werd verzameld 
om het verzet steeds meer uit te breiden." 
Onze rol was uitgespeeld. Doch allen voel
den dat dit slechts het· begin, het pioniers
werk was geweest. De overwinning was 

Op 19 November 1942 werd aan 14 kame
raden het vorinis voltrokken. Bob Vasten
houd schreef in zijn afscheidsbrief, enige 
uren voor zijn terechtstelling: 
"Ik sta moedig in de strijd en heb gestreden 
tot het laatste ,•oor het welzijn der mens
heid. "'ij zullen overwinnen, trots alles." 
En, hoe gaan we verder ? Zullen we deze 
helden vergeten? 
Nooit en daarom zal het onze taali 

zijn om eendrachtig, zoals ook de 

Februaristaking 1941 was, deze dag 

te blijven herdenken. 

In een nieuwe gedaante steekt het 

fascisme weer zijn kop op, maar wij 

allen, ongeacht de politieke of religi

euze overtuiging, bezitten de kracht 

deze in te drukken en daarom op 24 
Feb�ari 1952 naar het Waterloo

plein. 

B. WOLFSWINKEL 

·-



ZIO roonaen de vo11<,snetaen vtalc voor hun dood schrijven, omtJ.a,t zij wiste� d111t 1f
voor een goede zaak, de zaak van het volk streden. �ij vielen opdat WlJ kon«Mtit 

leven om hun strijd voort te zetten. 

Hoe het was 
• 

Februari' 1941 ID 
Als oud-N.S.M.-er wil ik eens vertellen hoe het was, toen de Duitse horden met hun beesfachti.ge practijken waren begonnen, nl. toen zij de Joodse landgenoten wegsleepten en mishandelden. Wij gm.gen altijd met een aantal N.S.M.-ers vanuit de Indische buurt 

naar ons werk; �als dat meer gebeurt, haalden wij elka:ar van lmis om gezamenlijk onze route naar de Overkant van het IJ te rijden. Op de Kadijk hoorden wij, dat een aantal arbeiders ons iets toe riep. Het was riog donker en wij zagen dan ook niet precies waar het vandaan_�am. 
1-------· ------------------------------------ . --------------------------------- \ 

\ E . h \ 
·\ euw_zge roem· aan en \ 
\ \ 
\ opgedragen aan allen die \ 

1 vielen voor de vrijheid. t 
\ Staakt een moment Uw noeste arbeid, \ 
\ en ziet met mij het vers omwoelde land, \ 
\ Hiér'liggen, zij, de vele jonge doden, \ 
\ de vrijheidsoffers van ons Vader land. \ 
\ Ontbloot Uw hoofd ter ere van die helden \ 
\ Neigt stil Uw vaandel op dit eenzaam graf \ 
§ Legt bloemen neer bij elke dode, .\ 
\ me het leven voor de vrijMid gaf. \ 
\ ' 
·\ Hoe smart'lijk velen zijn gevallen \ 
� zo ver het oog reikt, ziet de aarde zwart \ 
\ Welk leed om U, zo zwaar getroffen � 

Wij waren ook :nog niet helemaal wakker, zodat het niet goed tot ons doordrong wat er eigenlijk geroepen wer<i. Bij de pont over het IJ was het zoals gewoonlijk erg druk. Maar verder ging alles normaal en Wij gingen onze weg verder tot wij aan de werf kwamen. Daar stond .aan · de poort een aantal vuilnismannen, dat ons opriep om vandaag in staking te gaan tegen de jodenvervolging. Er ontstonden discussies op het bedrijf. Er waren bazen op äe werf, die de arbeiders t-egenhlelden met de woorden: ,,Blijf toch aan je werk. Het is niet goed als jullie in staking gaan. De tijd is er nog niet rijp voor. Denk toch aan ons bedrijf, want indien de Duitsers kwaad willen, onteigenen zij het bedrijf. En dan zijn wij verder van huis en dan wordt het bedrijf geleid door de Duitsers." Och, wat waren ze bang de stakkers! 
Een kwartier Iat.er liep de N .S.M. 

t leeg en ook de Ned. Dok Mij. Allen verenigden zich t;ezamen en gingen in een grote demonstratie naar alle bedrijven, die aan de overkant gevestigd zijn. 
In 2 uur tijè. was de massa gegroeid tot duizenden arbeiders. 

\ hoe diep de pijn die treft ons kloppend hart \ l Wat kort geleden nog, toen wij U hoorden spreken \ Overal, waar wij kwamen, werden wij 1 
z d · h 1 luide toegejuicht. , van strijd vo moe ' maar niet van aat 

' Ja, ef waren vrouwen, die stonden te ' Hoe lang reeds -stonden wij te saam verenigd 
\ huilen van ontroering. · 

\ vergeef ons, onze tranen kameraad. � 
\ 

Toen wij in de stad kwamen, was de \ 1 Oproep voltooid. Er was niet één be-
l Hoe makkers kunt gij wch beseffen, \ drijf meer waar nog werd gewerkt. 1 l ·· , Het gehele Amsterdamse volk was \ de leegte van Uw P aats in onze rg, l zich van haar kracht bewust ge-\ Hoe lang reeds stonden wij te saam verenigd 1 worden. 
\ opnieuw steeds vechtend zij aan zij \ Geen tram reed er meer, be�oudens 
\ Gij wilt niet dat wij blijven treuren \ enkelen, die echter ook spoedig stop-' wij zweren dat wij verder gaan. \ ten, daar in Oost nl. in de Molukken-
l b , str• en lnsulindeweg al een wagen 1 Gerechtigheid is weer her oren, 

o?U9teboven lag. \ Zij klaagt U beulen, aanstonds aan. Deze Febu,ari-staking was een prach-\ \ tig eensgezind stuk strijd. Wij hebben 
\ Geëerd gij doden, die hier ligt begraven \ toen 2 dagen gestaakt. 
\ in jonge kracht zo bruut vermoord, \ 
\ Uw stemmen zwijgen, maar in.gedachten \ 
\ leeft gij nog in ons allen voort. \ 
\ \ 
\ Éen eeuwige roem omkranst Uw namen \ 
\ haar glans is om Uw bleek gelaat \ 
\ Ontvangt vanuit millioenen handen \ 
\ een erevaandel kameraad. \ 
\ \ 
\ Mei 1945 W. HULST. \ 
\ \ 
Il"..,.....,..._,,...._,...._,...._,...._,__,,..._,...,_,,.....,..._,......,........,..._,..._,,..,_,.._,...._,,...._,,..,_,...._,...._,,..,....,..._,.....,.....,.....,... ... 

Ik zie nog ·de Duitsers in troepen doo.r de stad rijden, allen zwaar bewapend en de gehatè S.S. en 
W.A. t.ot de tanden toe bewapena Maar macht;eloos waren zij, van angst waren zij bezet.en. Angst en· nog eens angst stond op hun gezicht t,e lezen. 

Metaalbewerkers van Amsterdam, nu 
is het weer Februari en wij herdenken de staking van 1941 weer. Laten wij weer als toen, eensgezind 

J. G. GERRITZE 

deze roemrijke staking herdenkea. En zeker nu, nu de Nederlandse .re� ring de weg wil ingaan van fascisme. Laten wij door onze een�gezinde houding de regering· een halt toeroepen! 
Voor een gemeenschappelijkeherdenking van de roemrijke Februari-staking 1941. Tegen vrijlating van oorlogsmisdadigers en wederopstainding vait 
een nieuw nazi-leger. 
Tegen de gevaren van een heP:. 
l_evend fascisme. 

Metaalarbeiders, allen naar het Waterlooplein. Het is FebruaTi en wij herdenken onze grote Februaristaking!! Een oud N.S.M.-er 
P.S. N:S.M. is Nederlandse Scheepsbouw 

Ma.atscha,ppij. 

J
N de werkplaatsen va,n de Vliegtuigett-

fabriek Fokker aan de Coenhave11, 
heerste een gespannen stemming. De 
arbeiders spreken met verontwaardi
ging over de Jodenpogroms der Nazi's 
en de W.A .. 
Maar uitkijken, want de werkqiolitie 
doorkruist de afdelingen en ook àe com
mandant. De ingewijden van de m-bei
ders, die van de op handen ziJ::de sta
kingJ het parool doorgev��'. zi;,s vast
beraden Maar het is moeilwk, doch om 12 -uur; met de sirene voor s�haf!tijd 
gaan we de poort uit. Het hek 18 dicht, 
alles afgezet door Duitse werkf'otitie. 
Nu lcomt het erop aan, doorzettn, en de 
ploeg wordt steeàs groter. Plot..!eling 
gaat de deur open en enkelen lojllen er 
uit, door een werkschutz, die zjf,s ge
weer heeft geschouderd, nager�. De 
overmacht werd groter en nll . m?e�t elkeen .zijn auswcis inleveren. 1);t 1ntt
midatiemiddel, -Zeverde niets 011 n deze 
werd.en dan ook weldra, omdlll • geen 
handen genoeg hadden om aetll U! pak
ken op de grond gesmeten. 
Op 'weg naar huis ,iog een ka,rte toe
-spraak en zo ·was ook d�or 1111 Jlokker
arbeiders een steentJe biJg� -voor 
het doen slagen der grootsf4. :llld:ln.g m 
de geschiedenis van de Nedè:l'umdse ar
beiders. 



• 

• 

•• 

• 

N a t i o n a l e H e r d e n k i n g F e b r u a r i - s t a k i n g 
1 9 4 1 w o r d t b e d r e i g d 

= = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - = = = = = = = .. - - - = 

.Amaterdam Februari 1952" 

Buurtgenoten, 
Toen wij bij de eerste he;rdenking in 1946 aan ons stads

wapen van de Koningin de woorden HELDHAF'l'IG, VASTBERADEN 
1 

BARMHARTIG 
kregen toegevoegd, was dat voor allen die dit meemaakten een gelofte 
om nooit en te nimmer onze doden te vergeten 7 hen steeds te herdenke:-:: f 

zodat de vloek van het fascisme nooit meer over ons volk zou komen • 

Zes jaar nadien heeft de "burgemeester va!l Arnsterdam 1 Mr. 
A& J. d'Ailly, geen toestemming verleend om, getrouw aan onze belofte, 
deze jaarlijkse nationale herdenking op Zondag 24 Februari te mogen 
houden. 

De hur�emeester wil de afwijzing aanvaardbaar maken door· 
op Maandag 25 Februari

i 
des morgens om 9 uur

7 
in alle stilte, een 

krans bij een voorlopig monument ,Jp het Waterloopleln te leggen. 

Clns comité is bereid hieraan mede i:;e we2·ken. Maar wij 
protesteren tegen het feiLdat men zoa.oerniegryt�delen_ vänhët'Ne
derlan�se volk de mogelijkheid wiL ontnemen zijn doden te eren en de 
'Fë'Druari-staking- te ne:;:"den'.Kël1--a.Ls: .. bëgin van n-et natio_nalë-vërzeT-Të= 

.,. gen �et Duitse fas(!.sme._Dê;� dit de wil· van ons _yolk i..ê.J_ werd onduo
'6ë'lzinnTgt)"ewezen doörliét foit, dat 75.000 mensen uit het gehele 
land aan de herdenkil1g-�":;::,--"0�:jC1narrè�----------

·-··-- --- --- . ·-- _______ ,___ \ 

Het Comité "Zuid n noJigt U uit op DINSDAG 19 FEBüUP.R'.C
a.s. des avonds 8 uur in het MINERVA PAVILJOEN te komen om gezamen-
lijk. onze vaste wil tot ui:cdrukh:ing te bre;ngen de Februari-staking 
nationaal te herdenken" 

Daar. zal het woo:r.d gevoerd worden door: 

; Mevr. N ., Gerri tsen-Kwet se�, de �rrouw van één cler eerste 
slachtoÏfers van de vervolging; waai'oncler onze Joodse landgenoten zo
zeer geleden hebben, 

;Qr. C. van Emde-BOQ_ê_ 1

Martin Vlaar, 2011 gervezen staker, die in het proces van 
de "twintig" in September 1941 tot zeer lange gevangenisstraf werd 
veroordeeld. 

Voorts zullen enige voordrachten worden ·gehouden, 

Zaal open 7�30 uur. 
Kaarten te verkrijgen Bertelmanplein 10 II, 

HerculesstTaat· 134 
en ..... an de zo.al� 

To�gangsprijs 15-cts. 

Secretariaat: 

/ 
!Vfovr, Gcl\LBÖhm-·v.d.Laar 
Joh < Verhulststraat lObv. 

Tel o 99970. 



Verbinding :  
Ons kenmerk: 
Onderwerp : 

67 �-�. / 
46/51 [1_.-, . ._.�-i"0-,_, Datum: '::3 :1!1ebruari 19:>1 
1Vleeting op 2:J l!'ebruari 1951 
te Amsteräam. 
- - - - - - - -

Datum van ontvangstbericht : 
Waardering bericht : 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Ondernomen actie ;_ 
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

8 J::i'ecruari 1951 
é:,O ed 
betrouwbaar 

- - - - - - - -

- - - - - - -

lJoor de a:t'delingen Bindhoven van ae C.P.N., de E.v.(.;. en 
ae Vreaesbeweging werd op een onderlinge)! bespreking besloten om 
op 25 :B1ebruari a.s. naar Amsterdam te ga.an en de meeting op het 
Waterlooplein, ondanks het VE-rboa van de burgemeester van .L-..ms"terdam, 
bij te wonen. Men zou vanuit l'Jindhoven met minimum 25 personen gaan. 
Hr zal gereisd woraen met de autobus van P.Martens, wonende te .tiino
hoven. Het is verder de bedoeling in Den Bosch een groep van enkele 
bussen te i·ormeren, waarbij dan ook Tilourg en mogelijk l:lreda zal 
aansluiten. Dan zal men riJden tot on6eveer een half uur vóór Am
sterdam, alv,aar men de Dussen zal laten staan en dan lopende en ook, 

K zo mogeliJk, met de trat:1 naar .è?,et Wa:terloOJ?�e�n zal_ gaan. Men moet 
� zich te Eindhoven voor deze reis opgeven biJ �A��S, ��

.:..t.
�

.!..1. 
���B� 

l(geb. 31.'12.9'::i, welbekend) en G-��h,lT_JJEN i:1-AJlN (geb.17.10.17). De 
kosten voor deze reis bedragen f. 3.--. 

lndien nadere mededelingen omtrent deze reis mij ter kennis 
zullen komen, zullen deze zo spoedig mogeliJk worden bericht. 



Het kabinet Drees is gevallen ! , 
De man die het ten val bracht was niet Oud, maar EISENHOWER. 
Deze crisis, voorafgegaan door hevige schokken in de P. v.d. A. en een debat vol gekuip en geknoei
in de Tweede Kamer, biedt het Nederlandse volk een beeld van de' heilloze verwarring, die er in de
rijen van de heersende klieken bestaat en de groei van de tegenstellingen in het kamp van de oorlogs-
voorbereiders, nationaal en internationaal. Thans roepen de oorlogsvoorberei.ders om een

Kabinet van sterke mannen ! 

Zij roepen om de politiek- van kracht, die Amerika van hen eist.
AI dit geroep kan de werkelijkheid niet verbergen, nl. dat deze kabinetscrisis een

uiting van zwakte is van de heersende kringen en van hun onmacht 
om op normale wijze te regeren. 

• Thans wordt achter de schermen over een nieuwe regering onderhandeld.
Wij roepen alle arbeiders en werkende middenstanders op actie te voeren voor een

regering van vrede en nationale zelfstandigheid. 
Geen enkele verslechtering van het levenspeil. 
Prijzenstop en 5% loonsverhoging. 
Geen deelname van Nederland aan de bewapeningswedloop. 

' Geen herbewapening van Duitsland. 

Arbeid·ers van de P. v.d. A. en N.V. V. werkt samen met de commu
nisten aan de eenheid en machtsvorming in de bedrijven. 

BEZOEKT DE 

OPENBARE VERGADERING 
op Donderdag 8 Februari 1951, des avonds 8 uur in 

e "De Jonge Prins" te Wormerveer.

SPR E KE R: HENK GORTZAI(: 

ONDERWERP: De West-Duitse herbewapening; de achtergrond van 
de Regeringscrisis en de leiders van de P. v.d. A. 

Entree 1 0 cent. Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen 

C. P. N. DISTRICT ZAANSTREEK



• 

• 

Aan de Zaanse bevolking! 

ZONDAG 2 5 FEBRUARI a.s. zal het precies 10 jaar geleden zijn, dat het eerste massale verzet plaats 
vond tegen de Duitse nazi-overheersing, 
Dit was de roemruchte Februari-staking van 1 941. 
Deze staking, begonnen in Amsterdam, overslaande naar de Zaanstreek en grote delen in Utrecht, Gooi, 
Haarlem en omgeving, legde de grondslag voor het nationale verzet tegen het barbaarse Duitse fascisme en 
militarisme. 
Jodenvervolging en gaskamers. Dit onmenselijk optreden · der "Deutsche Wehrmacht" tegen onze Joodse 
landgenoten was het sein voor het uitbreken van deze staking. 

Thans 5 jaar na de oorlog tegen het Duitse barbarisme, willen de oorlogsdrijvers opnieuw de moordenaars 
van tienduizenden gevallen landgenoten gaan herbewapenen. 
Thans willen de oorlogsdrijvers de gewezen "Wehrmachtsbefehlhaber in de Niederlanden" generaal Christiansen, 
de moordenaar van Puttt;n, in Mei vrijlaten, om hem opnieuw het "befehl'' te geven. 

De oorlogsdrijvers willen wederom een Nazi-leger aan onze grens en in ons land . 

DAT NOOIT WEER! 

De Nederlandse mannen en vrouwen, kunnen en mogen dit n·iet dulden. 
D�nkt aan de slachtoffers van de Februari-staking. 
Denkt aan de tienduizer,den Joodse landgenoten, die werden vergast. 
Denkt aan allen die hun leven lieten in de strijd tegen het Nazi-fascisme. 

' . . 

Verzet U in hun geest tegen de herbewapening van West-Duitsland. 

Het ZAANSE HERDENKINGSCOMITÉ roept U Óp tot het bijwonen van de 

LANDELIJKE BETOGING 
ZONDAG 25 FEBRUARI 1951 op het historische Waterlooplein 

en een demonstratie -van dit plein naar de Nieuwe Oosterbegraaf
plaats te Amsterdam . 

Het Zaanse Herdenkingscomité roept een ieder op, personen, verenigingen en organisaties, bedrijfs- en per
soneelskernen, zich bij het comité aan te sluiten. 

ZAANKANTERS, 

Allen Zondag 25 Februari a.s. naar het Waterloopl�in. Herdenkl de Februari-staking 1941 
VERZAMELEN 's namiddags tussen 1 en half twee op het Waterlooplein. 
TEGEN de herbewapening van Duitsland. VOOR DE YREDE ! 

• Zendt Uw adhaesie-betuigi�gen voor dit 
streven aan het secretariaat. 

• Geldelijke bijdragen kunnen per post-
' · wissel aan dit adres worden overgemaakt. 

Namens het voorlopig Herdenkings-Comité 
Februari-staking 1941, 
W. NIELEN, Dorpsstr. 874, Assendelft 



No .114/442 -1951-

Onderwerp: Pamfletten. 

Bijlagen: 2. 

� .CJ �u id0vv-A.-

rOP KAART

ACO/'- /2., 
DAT: , 3 f·r, 

PAR: l-v. 

H1 erb1 j moge ik U doen toekomen een tweetal 
exemplaren van pamfletten welke in de gemeente Assen
delft huis aan huis werden bezorgd. 

In een van deze pamfletten (bijlage I ) , ui tge
geven door de C.P.N., District Zaanstreek, wordt�. 
opgewekt om een openbare vergadering te Wormerveer 
te bezoekeJl.. · ··- -· · --.... , ...... �,

Hëtandere pamflet (bijlage II), houdt o.m. een 
oproep in tot het bijwonen van een demonstratie op 
het Waterlooplein te Amsterdam en wel op 25 Februari 
1951. 

Dit pamflet is namens het voorlopig Herdenkings
Comité Februari-staking 1941, ondertekend door W. 

li- • Nielen, Dorpsstraat 874 te Assendelft. 

( 

De volledige personalia van die persoon, waar-
van de gegevens reeds bij Uw Dienst bekend zijn, luidt 
als volgt: 
���M, Tf!illem Gi jsbertus Martinus, geboren ll-ll-
1904

te Wormerveer, van beroep vakbondsbestuurder 
E.V.C., wonende te Assenaerft, rpsstraat 8'r4" •. 
·----

Amsterdam, 19 Februari 1951. 



Cp c,v- /tv- e,.-<l VERTROUWELIJK 

OP KAART ,· 
ACD/ Lt" 
DAT:· 

Verbinding: No.12 19 Febr ari 1951. 
Doss.13/5232 
Onderwerp: 25 Februari-comité te 's-Gravenhage 

. .J'����-----�--.. 

� · 

Blijkens een mededeling in "De Waarheid t, d.d. 9 

·J/"'·
Februari 1951 is te 's-Gravenhage een comité gevormd 

/ 

voor de 4erdenking van de Februari-staking op Zondag 
25 Februari 1951 te Amsterdam. 

, In genoemde comité hebben zitting genomen: 
t} - _:,_ 1 ANROOY, Dr Peter Gijsbert van, geboren te Zaltbommel

.. 

• 

13 October 1879, wonende te 's-Gravenhage, Luiksestraat 
18 (bij Uw dienst bekend); 

'"' � SWAAP, Samuel, geboren te .Amsterdam 15 October 1888, · 
musicus, wonende te 's-Gravenhage, Stevinstraat 169; 

!_ \q. BLOK, Marcus, geboren te 's-Gravenhage 20 November 1908,
- arts, wonende te 's-Gravenhage, Spui 1135 

SACHSE, Elisabeth Marie, geboren te Reichenabach 9 Fe
bruari 1907, weduwe van Gerrit Willem KASTEIN, wonende 
te 's-Gravenhage, Mesdagstraat 23 (bij Uw dienst bekend)J 

l1 BEERS, J.van, lerares Franse taal en letterkunde; kon 
vooralsnog niet worden- ge!dentificeerd; 
liAMERSTER, ilbertus Jacobus, geboren te 's-Gravenhage 11 
Mei Ï883, gep.Indisch ambtenaar, wonende te 's-Graven
hage, Van Meerkerkestraat 4 (bij Uw dienst bekend); 

y.', COERTS, Elzina Hilleohiena� gel:>oren te Borger 28 Augus
; tus 1904, gehuwd met J.f�VAN KEEKEM, wonende te •s-Gra

venhage, Juliana van Stolberglaan 315 (bij Uw dienst 
bekend) t 

)'\1 VöLLMER, Frans geboren te 's-Gravenhage 26 Januari l913, 
wonende te 's-�ravenhage, Suezkade 26, kunstschilder (bij 
Uw dienst bekend); 

1-- TETTERO, Hendrious Josephus Lodewijk, geboren te 's-Gra
- venhage 14 Januari 1904, winkelier, wonende te 's-Graven

hage, Edisonstraat 78 I (bij Uw dienst bekend). 
In de Waarheid van 10 Februari 1951 wordt medegedeeld, 

dat de naam van Dr VAN ANROOY door een misverstand is ge
noemd, doch dat hij de redactie van "De Waarheid" mach
tigt nogmaals te wijzen op de. verklaring, die hij heeft 
afgelegd in het blad "Vrede". 

Deze verklaring is in bovengenoemde editie nogmaals 
�afgedrukt. (einde)
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Onderinerp: openbare bijeenkomst i.v. m. ( l L' 
herdenking Februaristaking. �, 1 

1 

V1�!R TROU'.T"EL IJK. 1 , \,W�,,, 

.1, V 

0
r· 

1 

20 Febru�ri 1951. 

. "2 ?. ftB 1951, i.

\i {4'
Verslag van een openbare bijeEnkomst,6ehouden op Mc.andag 19 Febiiu
ari 1951 in het gebouw 'Bellevue" te msterd:.:1m,�r ondersteuning 
van de herdenkingsbijeenkomst op 25 lt'ebruari 1951 op het :raterlo0

-

:pfein te :_ms-têrdam te houden en van de plechtigheid 1':elke zal 
pT"aats vi�den op de Oosterbegraafplaats te A�sterdam. , 
Deze bijeenkomst was georganiseerd door de 11 G-ezamenlijke Comi te s 
van Overheidspersoneel ter herdenking van de F·ebruaristaking 1941". 

Het bijwonen va.ib deze bijeenlrnmst nerd speciaal aanbevolen docr 
het bestuur van de B.N.O.P. 

Enkele dagen voor de bijeénkomst zou plaats vinden bleek dat de 
k artverkoop groter was dan het aantal plaatsen in de gehuurde 
zaal,zodat men een tweede zaal in hetzelfde gebomJ bijgehuurd 
heeft.De totale capaciteit wordt geschat op 1600 plaatsen. iianwe
zig waren waarschijnlijk ongevee r 1400 personen. Er ,Jaren ongeveer 
evenveel mannen als vrouwen ter17ijl alle leeftijden boven de 14 
jnren vertegenwoordigd '.'1aren.Personen in militaire uniform werden 
niet waargenomen.Versieringen en leuzen waren niet aangebracht. 
Colportage vond niet plaats.Aan de ingang der zalen ',Jerden aan de 
bezoekers bladen onder de titel11Vastberaden,Heldhaftig,Barmhartig 11

uitgereikt.Later op de avond in de pauze werden papieren insignes 
te koop aangeboden voor de herdenkingsbijeenkomst,terwijl tevens 
met gesloten bussen gecollecteerd werd tot/der onkosten voor 
bloemem enz. 

Te ongeveer 20, 20 uLJ.r werden de b�e bijeenkomsten met een kort 
woord van .velkom geopend.Vervolgens werd in de grote zaal het 
woord gevoerd door: 
Bertus BRëNDSBN,geboren te Utrec ht 28-10-1914 (U beke nd),ter�ijl 
in de kleine zaal het woord gevoerd werd door een ambtenares: 
Diena de H, �s,geboren te vi/ierden,4-3-1905 (U bekend). 
S�k.er_en J;ipreekst��r gaven .een gfo.baal. overzicht. vap he.t_ont�t�2n 
en verl..Qo.p der staking -en schetsten de er:ç.st van de t.ijd nu bij. 
het O jarig herdenken de Duitse herbewa_pe.n_.ing e�p. feit çlre:tgt te 

worden.De aanwezigen werden opgewekt te zorgen dat de bijeenkomst 
op �:5"""'Februari 1951 een grootse demonstratie zou worden. 

Na de .korte redevoeringen werd in beide zalen het toneelstuk
11Van ander ras11 opgevoerd, welk stuk een diepe indruk maakte op de 
aanv1ezigen. 
Te ongeveer 23,30 uur was de opvoering geeindigd en ingen de aan-
wezi�en rust�g uiteen.Er heerste een haast feestelijRe emming. 

J�.\�\ einde. 
G-4.
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Aan de bevolking van iKrommenie 

25 FEBRUARI 1941 massale staking tegen 
Duitse nazi-overheersing 

� d,ue, 
-

Zondag 25 Februari a.s. 
op . het Waterlooplein 

te Amsterdam 

Vertrek extra-trein 12.39 Station Krommenie 

Aanvang de�onstratie · half twee 

T E G E N Duitse herbewapening 

VOOR DE VREDE!! 
· Het Zaanse Herdenkings-Comité: W. NIELEN, A.ssendelft

J. v. HARLINGEN, Krommenie
F. OOSTVEEN, Krommenie
M. v. d. HORST, Assendelft

J. VlSSER, Wormerveer
J. DEUMERS, Koog a/d Zaan
Mevr. v.TONGEREN, Uitgeest
R. v. HOUTEN, \.Zaandam



I.D.DORDRECHT.

No. 61/51. 
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DIENSI' GEHEIM. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Bin neajlandse Veiligheidsdienst 

te 's-GRA VENI-:IAGE. 

Wordt medegedeeld: 

Bijgaand pamflet, houdende een oproep deel te nemen 

aan de Landelijke Betoging te Amsterdam op 25 ]'ebruari 

1951 tot herdenking van de Februari-stakin g 1941, werd 

op enkele plaatsen in de gemeente Dordrecht aangeplakt 

op 22 Februari 1951. 

Dordr echt, ebruari 1951. 

.. 
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1941 

,. 
. . • ...

tot herdenking van het nationale verzet, 
de februari . staking 1941 

, . 

1951 

Thans wil men dez�lfde Nazi-generaals opnieuw bewapenen. 

Zendt daarom ZONDAG 25 FEBRUARI A.S. uit elk bedrijf, 
. kantoor, werkplaats enz. delegaties naar de 

Grootse Landelijke Betoging 
op het Waterlooplern te Amsterdam, 

Tenen de , 0 u i t s e herbewapening 
Geeft U op voor deelname. De kosten zijn f 5.- per persoon 
Inlichtingen: ROTT. COMITÉ FEBR. HERDENKING 1941

• . • SECR. BEUKELSWEG 15
•



RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 2298/V 

22 Fe brua:r:i 19_5 L--
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Betr. : H8RDENKING FEBRUARI-STAKING 19
A
4
'-11
1

...-.....-vvJ:.
' 
_

..J�..,; � --" 

Met betrekking tot de plannen van het (Communistische) 

Comité BRANDSEN tot herdenking op 25-2-1951 te Amsterdam van de 

Februari-staking 1941, werd nog vernomen , dat de afvaardiging uit 

� den lande naar Amsterdam de verwachtingen van het comité danig 

teleurstelt. In afwijking met de berichtgeving in enige dagbladen 

als "Het Paroolu en het ''Haags Dagblad", dat de C.P.:tJ. rekent op 

10.000 deelnemers komende van buiten Amsterdam, kan worden mede

gedeeld, dat dit aantal zeker de 1000 niet zal overschrijden. 

�e Den �aag hebben tot nu toe ple. 30 personen zich gemeld. 

ra samenkomst op het .aterlooplein te J,..m.sterdam 

wordt een stoet geformeerd en zal men gezamenlijk gaan naar de 

Oosterbegraafplaats. Op de begraafplaats zal niet worden gesproken. 

Dit zal wel worden gedaan op de Polderweg te .Amsterdam, nade 

herdenking op de begraafplaats. Spandoeken worden in de stoet 

meegevoerd, doch deze zullen pas worden ontplooid aan het begin 

van de Middenweg. Tot dit laatste zou,naar de leiding van het 

comité mededeelde, van overheidswege vergunning zijn verleend. 

1 bijlage. 

Verzonden aan: EBVD, HB en B III. 



' 

Zondag 25 Februari 1951 zal het 10 jaar geleden zijn, dat het eerste massale verzet plaats 
vond tegen de Duits-fascistische overheersing : ( 

1 

DE FEBRUARI-STAKING, 1941 
. 

De Nederlandse bevolking demonstreerde op die dag op overduidelijke wijze haar afschuw 
van de Duitse S.S.-ers ,en S.D.-ers en de met haar veroonclëiï�éëlerlandse trawanten. 
Op die dag smeedde de werkende bevolking de hechte samimwerking tegen het fascisme en 
tegen de oorlog. - Thans, vijf jaar na het einde van dez� verschrikkingen, laat M.Cloy 

. 

' 

vele zware oorlogsmisdadigers vrij. t 
Hent waartegen de Februaristaking werd gtorganiseerdt wil 

men opnieuw aan 't hoofd stellen van een nfeuw Duits leger. 

De Nederlandse mannen en vrouwen kunnen en mógen d�fntet dulden. Verzet U opnieuw, 
maar nu reeds, vóór het te laat is, tegen herbewapening ,,an Duitsland. ,,DAT NOOIT 
WEER", zeiden we in 1945 en deze belofte zal op Zondag 25 Februari a.s. door ons 

volk luide herhaald worden, als zij haar verzetstrijders herdenkt op het historische Waterlooplein in Amsterdam. 
Het zal een massale, landelijke herdenking worden, waaraa� door vele delegaties uit bedrijven, kantoren, · dorpen en steden wordt de�l
genomen. - Zendt ook uit Uw bedrijf een zo groot mogelijke deelname en zorgt gezamenlijk voor het i!eigeld, à f 5.- J'· p. 
Ons Comité belast zich met de organisatie der deelnemers naar Amsterdam op 25 Februari a.s., --�r kaarten en inlichtingen 
verkrijgbaar zijn op onderstaand adres en zeker ook wel bij onze medewerkers in Uw bedrijf. 

Allen op 25 Februari a.s. naar het W aterlooplein 
lh., · Herdenkt de Februaristaking 1941
. 1.,, Tegen herbewapening van Duitsland

VOOR DE VREDE I I 

R'dams Comité Februariherdenking 1941 
s�cr.: Grandia-Smits 

Beukelsweg 15, Rotterdam 

•
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No.167/442 ... 1951- DIENSTGF!ffE!IIvi. 

Onderwerp: Verspreiding pamf1etten. 

Bijlagen: 1. 

,,{ 1 . "'
{, �
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' ·�2 4 r;m 19s1
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Hierbij moge ik U doen toekomen een exemplaar 
van een pamflet, hetwelk op 21 Februari l 95l., te Assen
del.ft, huis aan huis werd bezorgd. 

De op dit pamflet genoemde personen (onderteke
naars) zijn niet in dit rayon woonachtig • 

• 



Aan de Zaanse Jeugd! 
Zondag 25 Februari a.s. zal het precies 10 jaar geleden zijn, dat het eerste massale verzet plaats 
vond tegen de Duitse nazi-overheersing. 

Dit was de roemruchte Februari-staking in 1941. 
Toen wij de leeftijd hadden om van het leven te genieten, maakten we op een wrede wijze 

kennis met het Duitse fascisme. 
Weggerukt werden onze jonge Joodse kameraden,· om in de gaskamers van 
de Duitse beulen hun leven te laten. 

Onze andere kameraden werden weggesleurd naar de· oorlogsfabrieken van de Duitse nazi's. Dit 
. onmenselijk optreden der Duitsers was het sein tot het uitbreken van de Februari-staking 19j 1. 

Schouder aan schouder met de jeugd hebben de ouderen de strijd tegen de Duitse fascisten georganiseerd. 
Van onschatbare betekenis is de strijd der jeugd \lOOr de VREDE, TEGEN de oorlog. 

·- Elk jaar opnieuw beloven tienduizenden meisjes en jongens aan het graf van de nationale verzetsheldin
HAN.NIE SCHAFT, aan diegenen die zijn gebleven, hun strijd voort te zetten.
Thans, amper 5 jaren na de bevrijding van het Duitse barbarisme, willen de oorlogsdrijvers opnieuw 

e een Duits nazi-leger, wil men de moordenaars van tienduizenden onzer landgenoten, van onze onver
getelijke HANNIE SCHAFT, vrijlaten en opnieuw het "befehl" geven. 

• 

• 

De oorlogsdrijvers willen wederom een nazi-leger aan onze grens en in ons land. 

Dat nooit weer ! 

De Nederlandse jongens en meis1es, kunnen en mogen dit niet dulden. 
WIJ WILLEN VREDE! 
Wij willen geen oorlog, wij willen leven ! ! ! 

Denkt aan de slachtoffers van de Februari-staking. 
Denkt aan de tienduizenden Joodse landgenoten die vergast werden. 
Denkt aan allen die hun leven lieten in de strijd tegen het nazi-fascisme. 
Verzet je in hun geest, tegen de herbewapening van Duitsland. 
VOOR DE VREDE, TEGEN DE OORLOG !

Op 25 Februari a.s. zullen talloze Nederlanders het vuur, ontstoken 
op het graf van HANNIE SCHAFT te Overveen, overbrengen in een 
grote Jeugdmars naar het Waterlooplein, waar de-herdenking plaats· 

zal vinden. 

Het Zaanse Jeugd-Aanbevelingscomité voor de herdenking van de 25 FEBRUARI-STAKING 1941 roept 
je op deel te nemen aan deze grootscheepse herdenking. 

Neemt deel aan de grote Jeugdmars door Amsterdam. 
Verzamelen te 1 2 uur op de Westermarkt. 

Vertrektijden fietsploeg : 
Zaandam Station 11 uur Wormerveer Station 20 voor 11 
Koog a. d. Zaan Bloemwijk 1 0 voor 11 Krommenie0Assendelft Station half 11 

Verzamelen treinploeg : 
Zaandam Station 11.05 
Koo� a. d. Zaan Bloemwijk 

'1---

K 

L. KOKKES, yY_orstelaar
KEES HULST, A. N. J. V.

11 

� 

/' 

Wormerveer Station 1 0 voor 11 
uur Krommenie-Assendelft Station 1 5 voor 11 

K. TANIA, Speler W..'F.C. 
SIEM RUS, speler K.F.C 

J. GROOTES, Voetballer 
'/ JOCH BOBELDIJK, Kanoïst 
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d Verbinding : 

üns kenmerk: 
Unáerwerp ; 

59/'.:>1 .l)a i:um: 21 februari 19:>1 
/ 

/ 
Herdenking :F'eoruari-staking ,lf 

op het v/aterlooplein te Jl.' dam. 1%� 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Datum van ontvangstbericht : 20 _tt'ebruari 'i9:J1 
naardering bericht : goed 
betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar OP KAART t·
Ondernomen actie : ACD/tjfe 2 4 fE8. 1951
foedev,erkende instantie : DATl.l/.�-�1 -A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t R:.. l!_ _ _(Qi !_d f1_!�_

. - �
.. 

- . �/�� �ondagmorgen, 25 �ebruari 19'.:>1 zal door ae C.�.N., araelinB 
�indhoven, met een autobus naar Amsterdam worden 5ereden voor de her
denking van de I!'ebruari-staking op het Waterlooplein. Het vertrek is 
gesteld op 8.30 uur v.m., vanaf de Heezerweg. Tot op heden heboen zich 
voor deze reis 21 personen opgegeven. De namen van enke..Le personen 
ziJn reeàs oekend, doch aeze zullen met nog andere na de reis E..an U

vvord en 0emeld. 

1 �1 
Veraer zou rnen in Maart eveneens naar "d"msterdam gaan, aangezien 

l '\V 
dan een congres over de lonen en prijzen 6ehouàen wordt. Uijn zegs-1 /.lr11b.n meende echter, dat àit con[,res door de Ji. V .u. georganiseerd wordt. · i x.:_1 
Vanuit l:!indhoven gaan in ieaer é:,EVal mee: 

,' GbUh.BS
..,_

Jlfl, t::,eb. 29.8.21; 11 A () h 
/ x.._o dä�_J_!�.,:�li.z_ G-b!...;;.!:1!, geb. 17. 10. 17; V ..;., 

1 1 
.x._l !L->li�SBN.z.. \1I1Hi:,�i:'1U� 2 1 1.ü�Tüi;), <..,eb. 17.2.98; { )';-
1x.__ h:t..i-i.CH.::G_ .l!'ü.aj:__C1.::,.Ju� . .1-}üh.f..: l"û�, é:,ED. 10. 9.05. /: 

Al deze namen ziJn bij û bekend. 
ueze personen ZQllen proberen om mensen mede te kriJben, die 

or·wel in het lJ.v.v. georganiseerd ziJn. Bev,éerd worat, dat tu.i..d.CriT (.bo
vengenoemd) al reeds 5 pe1·sonen van het ?hili:psbearij f had gevona en, 
die meegaan. Ditze1rae zou georganiseerd worden in �en bosch, �i..Lburg, 
J::\reda en Helmond. Iedere afdeling hee1't op zich 6enomen om r. 30.--
bij el.ka&.r te brengen, aangezien het de oedoeling is de €:,enodi5den 
geen kosten te laten maken. Voor deze gelegenheid zou eE:n si1:,arenmaker 
van de Karel I öigaren±abrieken eveneens bereid ziJn gevonden om mede 
te gaan. 
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Deelneme militairen. 
Het zal zeer lastig zi .in om na te 13:aan 1.rvelJ<e n1ili tai ren dit 
zijn geweest. Is niet te bewer�stelli�en, dat bij een vol�ende 
a,elegenhei d van dergelitike &sroenen een foto 11'Jordt genomen. 
J'eestal zoei�en deze jon�elui elkaar en vor�en zij een groep 
(zo bij de Hannie Schaft-herdenking). 

De kwestie is interessant, omdat het vermoeden bestaat, dat 
deze ''militairen'' in vele gevallen g��!!--��ti�ve militairen zijn, 
doch voor a.eze gelegen_heid een militair pakje hebben aangetrokken. 
Zo'n geval deed zich indertijd voor in Enschede, terwijl G2 b 
er bij een der vroegere Hannie Schaft-herdenkingen niet in kon 
slagen om van een zeer goede foto van een groep ''militaire'�� 
deelnemers, deze te identificeren (behalve dan Ratio Koster). 

• 

BS, 28.2.1951 
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Onderwerp: HERJJEl LHJG 
]'EBRUARIS'.J:AKING 19 4 \• 

DIEfSTGEHEIM 

2b Februäri· .l951. 
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ACL/;;·;;f" J 
Op Zondag, 25 Februari 1951 heeft onder auspici�n van de drie sa
menwerkende verzetsorganisaties, t.w. DE BOND V.AfJ. OUD-ILLEGALE 
v.'E.8.KERS · DE NEDERLANDSE VERG. VAN EX-POLI'.i:IEKJ!; GEVA

N

GENEN en 
' 

JJE NED. BON.D OUD-B.S.-ers, te .Amsterdam, op het J.D.Meijer)lein, 
de herdenking plaat sgevonden van de F'ebruaristaking 1941. 
Op het J.D.Mjeijerplein was hiervoor een tijdel ijk monument opge
richt. 
Door de arganisatoren, alsmede door het flHERlJJ;;NKINGSCOMITÉ, ]'EBRUARI 
STAKD G 1941 11 , was de bevolking, doo�midd el van dagbladen en pam
fletten opgeroepen om te 13.00 uur te verzamelen op het Waterloo
plein. Door de drie samenwerkende verzetsorganisaties werd verza
meld op het gedeelte van het Waterlooplein, gelegen tussen de 
Blauw brug en de kerk (z.g. lompenmarkt). De opgeroepenen van het 
:nHerdenkingscomitér1 ver zamelden op het gedeelte van het Waterloo
plein, gelegen tussen de �wanenburgv�al en de kerk (z.g.kramenmakkt) . 

.Aan het 11Herdenkingscomitén was vergunning ver leend tot het houden 
van een optocht van jeugdige personen van de Westermarkt naar het 
Water looplein. Door p.m. 700 jeugdige personen, waaronder een 
groot aantal kinderen van 12 tot 15 jaar, werd aan deze optocht 
deelgenomen. Doeken en vlaggen werden in deze optocht opgerold mee
gevoe rd. rn aeze stoet_ werden opgemerkt 20 militairen. Langs de 
voorgeschreven route begaf deze optocht zich naar het Waterlooplein 
en sloot zich aan bi1j de deelnemers op d'e z .g.kramenma:rkt. 

Een groot aantal deelnemers van bui ten Amsterdam we'r'den opgemerkt 
o.a. van Rotterdam, 1 s-Gravenhage

11 
Utrecht, Hi�versum, Enschede,

.Almelo, Overdinkel, Glanerburg, Zaandam, Purmerend en Goor.
Deze deelnemers stelden zich eveneens op, op de z.g. kramenmarkt.

Op de kramenmarkt werd onder de �achtenden gecolporteerd met de 
bladen "Vreden , "Verenigd yerzet 11, "De Vrije S,ocialist 11, "Jeugd 11 
en dergelijke lectuur. Tevens werden op lijsten handtekeningen 
ver zameld tegen de Duitse herbewapening. Ook werden st eunbonnen 
ver kocht tot steun van de dienstweigeraars. -

Naar schatting waren op het J .D.Meijerplein en het Waterlooplein 
aanwezig 18000 personen. Door de Burgemee ster was uitdrukkelijk 
verboden op het Waterlooplein en op de weg daarheen vlaggen, leuzen 
en spandoeken med� te voeren of muziek te maken. 

Te 1L.00 zette �e stoet zich in beweging om langs het tijdelijke 
monument te defileren en daar kransen en bloemen neer te leggen. 

\ Voor aan de stoet ging Mr • .A.J.d 'AIL1Y, Burgemeester van .Amsterdam, 
die namens de stad een krans legde aan de voet van het monument. 
Door de .Amsterdamse Politiekapel werd, bij de nadering van de stoet, 
de "Latt 1 Post 11 gespeeld. 

De deelnemers, die opgesteld waren op de z.g.lompenmarkt, liepen 
na het defilé, via de Weesperstraat naar het Weesperplein, om daar 
uiteen te gaan. 

De deelnemers, die verzameld waren op de z.g.kramenmarkt, trokken 
na het 
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na het defilé in optocht, langs de voorgeschreven wegen, naar  
de Nieuwe Oosterbegraafplaats, om daar bloemen en kransen te 
leggen aan de graven van de gevallen verzetsmensen. 
Naar schatting werd aan deze optocht deelgenomen door 15000 per
sonen. Er werd trommelmuziek gemaakt en de toegestane leuzen: 
11R.OEl;1 A.PJ DE :h1EBRUARlS1'.AKE.B.S 11, 11 VREDE 11 en UEBhT DE GEvXL.L.L1EN 11

we1·den meegevoerd. -Verboden leuzen werden niet gebezigd. 
Langs .ae te volg\en wegen was, 1van -a,e .zi-jde van het pL1bliek, gro
te belangstelling. 

Op de begraafplaats werd een rondgang gehouden en bloemen en 
kransen gelegd op de graven van de/verzetsmensen. Do·or een 
zangvereniging werden en ige zangnummers ten gehore gebracht. 
Tijdens de rondgang op de begraafplaa ts werden de meegevoerde 
doeken, vlaggen en leuzen op·gerold. Op de begraafplaats werd 
niet gesproken. 
Vanaf de begraafplaats ging een klein gedeelte van de stoet, 
p.m. 600 deelnemers, naa r het "te'rrein .gelegen aan de Polderweg.
Op dit terrein was een podium aangebracht. Achter het podium� 
was een Nederlandse-, een rode- en eep. vlag met he1 Amsterdarr:411J
wapen geplaatst. Tevens was een gelui�installatie geplaatst.
Toestemming was verleend om op dit terrein, bij de ontbinding
van de stoet, ten hoogste 2 x 5 mi?uten te spreken. 

In een kort openingswoord door: 
Jacob BH.AN.DENBURG, geboren te Amsterdam, 22-8-'99, leidde deze 
de secr. van het Herdenkingscomité: 

· ( 
Bertus BRANJJSEN, geboren te Utrecht, 28 October 1914, in: to t ;, 
het houden' van een korte toespraak. 
In één van de monumenten voor de gefusilleerde helden van de 
Jfepruari-stak;i.ng 1941, aldus BRAIWSEN, staan de woord en gebei-
teld; , 1 
t1 WIJ WILLEN VEf?.JJER GAAF. WAAR ïUEi.1AND SLAA:F· ,vIL ZIJN, KAN GEEN 
TIR.Ar OHTST.AAN �I 

"Geen slaaf vlillen zijn 11
, dat was de drijfkra�ht van de verzets

strijders. Zij redden daarmee, tien jaar geleden, de eer van 
ons land. 

..a Thans, in onze strijd voor de nationale onafhankelijkheid, gw:1t 
de Februari-staking nog als wegwijzer tegen de machthebbers 
uit Amerika. Evenals Hitler dromen zij van de wereldheerschappij. 
De zich noemende Nederlandse re gering vril hiervoor de bewape
ning opvoeren. 
�aar wij hebben weer kunnen zien dat de geest van de Februari
staking niet uit ons volk verdwenen is. De demonstratie van 
vandaag getuigt dat het volk in staat is, de oorlogsplannen 
te doen mislukken. Indien het volk het niet wil, aldus BRANDSE:r, 
komt er geen oorlog. 
Bij het herdenken, van de :Pebru ari-staking herinneren wij ons 
de geest van de grote eensgezindheid van die dagen. Die eens
gezindheid is juist in onze dagen onontbeerlijky om de gevaren 
die dreigen, te bestrijden. En die geest zal tegen het bewa
penen van de nazi-barbaren nog massaler to t uitdrukking. komen 

1
en naarmate.de eenheid to t stand wordt gebracht zullen de 

1 
oorlogskrachten machtelozer worden. Indien.wij in die geest 

de Februari-staking ••.• 
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de Februari-staking herden ken en de strijd tegen de Duitse 
herbewapening en voor de vrede voeren, dan zullen wij uiteindelijk 
bereiken, dat wij een wereld zonder vrees zullen krijgen, waa r 
welvaar t en vrede werkelijkhei.d wordt. 
Ik roep U allen op, aldus BRANDSEN, om eensgezind te strijden 
voor de vrede en tegen de Duitse herbewapening. 

Hierna werd nog een kort slotwoord gesproken door J.BRANDENBURG, 
waarin hij opwekte om vanaf deze dag in ·het gehele land de 
strijd te doen  ontbranden tegen de Duitse herbewapening. 

Te 16.4-5 uur werd deze demonstratie gesloten. illle aanwezigen 
gingen ordelijk uiteen. 

OPMERKING 

Tijdens de opstelling van de deelnemers op het Waterlooplein, 
werden door de Politie enige spandoeken, die in strijd met de 
voorschriften aan sommige percelen van het Waterlooplein waren 
aangebracht, verwijderd, hetwelk door sommige demonstranten 
met gejoel werd beantwoord. 
Overigens is de demonstratie zeer ordelijk en rustig verlopen. 

In de stoet naar de ïifieuwe Oosterbegraafplaats werden vijf mili
tairen opgemerkt, die bij de kranslegging op de begraafplaats, 
een saluut brachten aan de gevallenen in· de Februari-staking. 

Voor het vervoer van een gedeelte van de deelnemers uit verschil
lende delen van het land, werden 35 auto-bussen-gebruikt • 

• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  B5 

Tevens verzonden aan: 

jt.\,t 
BM. Asd. 
HC. Asd. 
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DDtum Vlln bericht: 1 <J ·�obr uori 1951. 
Ib pro:r·tet :: 
!:J d.c is het bericht af'l:':.zti,G: 
1-etrou,.bt:> .. hei· ocricbtJCVeï:': 
_etr.-:.n·1bD..lrbei,1 1:x;ric�t: 

contact. 
be trvu"ba1:1r, 
be tr ol.!',1 bn l� "-�. 

.. elke octl.e::; ::üjn oli11:.!'.'!1or. e 11: 
i-et ·.,elke i!'lsta ties "ordt SD •• entc�.-er kt: -laatselijl:e I .D.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cnderi,erp: '.::'oezer,din:3 _mt1:::'letten erin i n;"llectuelen. 

� r,. 13. 
Coll. :� 

J 

,__ 

p,O I 

,v>7
""

.. ( . .

In de \.eek va c1 12 tot 17 PebruDri 1951 ZJ..Jn aon ver
se :il lend e intellectuelen te Rotterfü,.1;1 [)cir,if'le tte n toe
�e"'or.<len .• 1ct t.cn l.nhou' Js op ti�,a0e ve:::;.eld. 

Vol..,
e . 0= !�omen L1} icb ,.inJe n i .J e0• echter van een 

comite ·L in Let :, mi'let ver el:i ir, de l;ro�:tijk geen 
s ,r ake, dot h ',e trC;ft het bie,.. zui ve 1· ee ,. ctie om �e l d  
te VGrzJ;,.elen, u it31 ude Vc.in de :::;,v.c ••.• 'i .• J:r. en de Eeder-
1.tndse Vre def'be,, e..._i ng. 

De i n  het :::ar.1fl;ot .... enoemde '_.T. 1. v • ...:Sntvel d 
is ock pennin"_:.1eester [}:: ·,•eest v"" . ., de .'ederlinJ.;,if" '.'redes
be,,e'"'in.., tcr1:.jl Eevr. J. Gra,idü1-8mits eeri van de lei
de 1de per::.,ort: t. is Vdn de l"ederl ,ndse Vrou·.1en1.JG-.. e._ing .. 
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Coll.,

Zeer Geachte Mijnheer;Mevrouw;Mejuf'trouw, 

Mogen wij Uw gewaardeerde aandacht v.rage n voor het Volgende: 

Februari 1941 is een maand, welke diep in ons geheugen is gegrift en waar het 
Nederlandse Volk met trots op terugziet. Toen toch vond in .Amsterdam een 
grootse verzetsactie plaats tegen de Duitse overweldiger, welke tot u1-tdrukking 
bracht, dat ons volk het optreden van deze ba:ràare n tegen een deel van haar land
genoten niet duldde en zich hiertegen met kr.:1cht zou verzetten. D3t dit eerste 
grote Verzet in .Amsterd am nadien uitgegroeid is over het gehele land, behoeft 
voor U wel geen nadere beschrij'ling. 

Het zal in Februari 1951 de tiende maal zijn, dat wij deze dag her
denken en ons Camite is Van maning, dat deze herdenkingsdag des t_e meer da aan
dacht moet hebben dan de Vorigen. Opnieuw toch leven wij in  een tijd, waari n de 
mogelijkheid Van een nieuwe oorlog dagelijks aan ons wordt voorgehouden. 

Dat dit gevaar groot is blijkt o.a. wel uit het scherpe protest van 
de Staat Israel tegen het Vrijlaten van de Duitse oorlogsmisdadigers en de � ns, 
die deze "heren" geboden wordt, bun oude beroep van generaal e.a. weer op te
nemen. 

Op alle mensa� welke een herhaling van l9i0-1945 niet wen sen, doen 
wij een beroep, ons te steunen de lOe herdenking van het Nationaal Verzet tot een 
groots gebeuren te maken. In het gehele lam zal deze herdenkingsdag, welke op 
25 Februari a.s. op het Waterlooplein te .'\msterdam wordt gehouden, in het mid
delpunt Van da belangstelling worden gebracht. 

Wij als Rotterdams Cami te stellen ons voor, dit in onze gemeente te 
bereiken, door o.a. gepaste a:f'f'iches te laten aanplakken in trams en autobussen 
en door huis-aan-huisverspreiding en een oproep tot deelname aan deze landelijke 
Herdenking. 

Qn dit echter te verwerkelijken moeten wij een oproep doen op Uw 
financiele ondersteuning en wij doen dit met het volle vertrouwen, dat U voor 
dit doel hier zeker toe bereid zult zijn. 

Mogen wij tenslotte Verzoeken voor het schenken van Uw bijdrage ge
bruik te maken van het ingesloten girobiljet en te storten op girono. 428572 
van L.J .A. v. Bentveld� ten name van het Comite N:itionaal Verzet, w aarvoor bij 
voorbaat onze dank. 

Hoogachtend, 

Rotterdams Comite Herdenking 

N.B. Telefonische inlichtingen worden door 
de pe ningmeesteresse desgewenst gaarne 
verstrekt onder tel. no. 386t5 (na 18 uur). Mevr. J .Gra ndia-Smi ts 

Beuke lsweg 15 Rotterdam. 
(Pa nn.m.esse). 

/. 
{;ot,(9410: � 

!<.��, 

7--�.�.,,�..., 
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b VERTROUWELIJK ACD/ /tf�/-
J� � � d

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een pamflet 
van het "Twents Comité ter voorbereiding Herdenking Febru
aristaking 1941 - 1951", dat in zeer beperkte mate en wel 
voornamelijk onder C.P.N.-ers en afdelingsbestuursleden 
van de mantelorganisaties van de C.P.N. werd verspreid en 
werd verzonden vanaf het E.V.C.-bureau te Enschede. 

Voor zover kon worden nagegaan, is de vorming van 
vorengenoemd comité slechts in theorie geschied • 

Degenen, die wensten deel te nemen aan de herdenking 
van de Februaristaking in Amsterdam, konden zich opgeven 
bij de volgende personen: 

Al. �AJ..,-;-J )<(.. I Johan BRüGGEMAN, geb. 27-10-00, die tevens was belast 
f� met het voorlopig secretariaat van het comité; 

...-1 Geert van der HEIDE, geb. 18-11-31 te Lonneker, textiel-
arbeider, wonende Bent:straat 42 te Enschede, 1950 lid van 

1 de A.T.E.K. onder no. 14199, inwonend zoon van de reeds 
v1r�' bekende Jan van der HEIDE (7-9-98) en 

.sf) .,.-
.,.#-

-,l..l Hendrik BAKKER, geb. 28-1-26. 

• Bij wa8rneming bleek, dat op Zondagmorgen, 25-2-51,

/5 autobussen met totaal± 150 personen vanuit Enschede
vertrokken naar Amsterdam. Hierbij was zeer waarschijnlijk 
1 autobus met± 30 deelnemers uit de gemeente Losser. 

Een 4-tal deelnemers kwam vanuit het plaatselijk 

• 
bureau van de C.P.N. met een aantal opgerolde vlaggen en 
spandoeken. 

Van vorenbedoelde autobussen waren er 2 van de firma 
Schorfhaar uit Losser en 3 van Leguit's Touringcarbedrijf 
uit Soesterberg. 
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Twents Comité ter voorbereiding 
Herdenking_Februarist_aking_ 1941-1951• 
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orlopig sBcretariaat 
· J. Bruggeman

Goo lk :1.. ten weg 132 
Ensch•-�de. -

Tien jaaT geleden stond het leven in Amsterdam en enkele andere 
plaat.-ien rlotseling stil. 
r�brjeke� liepen 
.dili.n' 1!Jt::.?.tî�JÎ)S 't • 

ALG:.C:-�Ib-lH�AK:J NG 
--

leeg, tram� stonden stii, winkeliers sloten 

-o-

Tegen de. vreselijke terreur van de Nazi
bezetter, die het Joodse deel van de 
bevolking in het bijzonder tDof.

Deze historische gebeurtenis bracht nieuwe moed en kracht in het 
hart van ons n�ergcslagen volk. 
Het was het signaal tot versterkt en massaal verzet tegen het 
bq3estachtige facsisme, die mede. tot de owerwi:anning leidde. 

-o-

10 jaar scheiden ons van d'eze dag. 
Opnj_auw trachten de machthebbers gebruik te maken van het 
Duitse volk. 
Opnieuw tr�cht men om �en oorlog te ontketenen met aan het 
hoofd de Deutsche Wehrmacht,'

. 
geleid door HitlerTGene�aáls. 

Reeds worden besprekingen gevoerd met faesisten als Generaal 
Speidel Bn Generaal Heisinge�, beiden nauwe medewerkers van 
Hitler. 

Mogen wij dit toestaan? NOOIT! 
-

Kunnen wij_ dit verhinderen ? JA ! 

Ala vertegenwoordigers van het voormalig verzet, in Twente 
roepen wij U daarom op om dit jaar dGGl te nemen aan de 

Herdenking van de Februari�staking op Zondag 25 Februari 
op het historische Waterlooplein te Amsterdam. 

Deze massale landelijk� herdenking moet �en donderend antwoord 
worden óp de pogingen het Nazi-leger weer op te bouwen. 
Wij kunnen �11��� niets doen, doch tesc05�.ll zijn we in staat 
de plannen to� herbewapening_ von Duitsland te keren. 
Daarom wekken wij U op om in grote getale naµr Amsterdam 
te gao.n op Zondag 25 �ebruari ! 

Ondergetekende wenst __ deelnemerskaarten voor de herdemk.ing 
Februari--sta.king op Z0ndag 25 Februari te Amsterdam. 
(naam) (adres} 1r t F 3 '>..OS en • • - p-,, p. 
Annvang te Amsterdam: Ongeveer 2 uur 's middags (alles inbegrepc. 
Vertrek Twente: 11 10 11 's morgens Maak gebruik vc:. 
Terug Twente: . " 8 11 's avonds de spao.rregel:�:::.r: 
Juiste tijden en pl�atsen van vertrek worden tijdig bekend gelli. 
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• Well1eht ten overv:loede, moge ik 
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AAN: B.V.D. ,

.. 

Ty�: 10. 
Call. : \A. 

U hierbij een pa.mflet, bevattende

een oproep van het Haags comité ter

herdenking van de Februaristaking 
1941 aanbieden.· 

Dit pamflet werd op 23 Februari 
in Den Haag versprei� • 

( 

S.T • 

• 

-

• 

• 

• 

' 

) 
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Haags comité te� herdenking-
. -y;an de Feb�uaristaking 1941 

� ,v.o. Dr Peter v. Anrooy, Mej. J. v. Beers,
1t J. Hamerster, E. H. v. Keel{um-Coerts, 
�, J. H. L. Tettero, Secr. Edisonstraat 76 ... 7g, 

Tel. 334596. 

• 

• 

l 

• 

1 

• 

• 

' 

' 

• 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

• 

• 

• 

\ 

aan het Nederlandse Volk 
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Zijn wij onze zonen van de Grebbeberg ve1·geten? Zijn wij de honderdduize11den land ... 
genoten vergeten, die in de concentratiekampen op afschuwelijke wijze zijn vermoord? 
Moeten onze Joodse burgers weer met een ster lopen of mishandeld worden? 
Want men vergisse zich niet: de Duiuie weermacht zal het volle pond eisen en zicà 
niet laten bevelen door Franse of Engelse gen�raals. Goddank echter schijnen. de 
Nederlanders van welke gezindte ook eindelijk uit hun apathie te ontwalcen! Moge 
het nog niet te laat zijn! 
Laat men in deze dagen vooral niet vergeten, dat een groot deel en zeker het beste 
deel der Duitsers zelve fel gekant is tegen de h11n opgedrongen bewapening. 

venstaa11de regelen schr�ef onze grote 
rigent en componist Dr P. van Anrooy 

naar aanleiding van de herdenking op 
25 Februari a.s. van de moedi,ge staking 
van de Amsterdamse bevolking tegen het 
mishandelen en wegvoeren va.n 1500 jonge 
Joodse A1nsterdarnmers in Februari 1941. 

De Februaristaking 1941 werd over de 
gehele wereld bekend en leef.t voort bij 
het gehele Nederlandse volk als de eerste 
grote verzetsdaad, als een buitengewone 
slag in het gezicht der Duitse overwel
digers, als het eerste teken van hun 
ondergang. 

\Vij Hagenaars zijn onze gevallen helden 
niet vergeten e11 zullen a.s. Zondag hier
'\"a11 getuigen op het Waterlooplein te 
Amsterdam. 

Eveneens zullen wij protesteren tegen de 
gratieverlening en vrijlaµng van de tien
. llen oorlogsmisdadi&'ers, die honderd-

• 

• 

t 
• 

DR PETER VAN ANR©OY 

duizenden landgenoten de dood in dreven, 
zoals Christiansen, Aus der Fuenten, 
Fischer, Stöver en hun rotgenoten. 

Al deze misdadigers wo1"den vrijgelaten · 
om de Duitse Wehr1nacht in het leven te 
roepen, om daarmede een nieuwe wereld
oorlog te beginnen. 

Protestee�t met klem tegen iedere vorm 
van oorlogsvoorbereiding. 

/ 

Eist van: de rege1·ing dat zij uittreedt uit 
het Atlantische oorlogspact. 

• 

. 

Trekt a.s. Zondag· naar de landelijke her-
denkingen op het Waterlooplein en de 
Oosterbegraafplaats. 

Vertrek va.n speciale bussen Zondagraor
gen om 9 uur precies vanaf het Vaiken
bosplein, Paul Krugerplein, Lorentzplei!l 
en K.ofwijkplein . 
Kosten f 3.25 per persoon . 

• 

• 

• 

-



Verbinding 97. Z1 Februari 1951. 

No.: 26/Vertrouwelijk. 

Onderwerp: herdenking Februaristaking op de Erebegraafplaats te Overveen, 
gemeente Bloemendaal, d.d. 25 Februari 1951. 

Betrouwbaarheid berichtgever en waardering bericht: ze 
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"Dl /Ot./ Jfj� 
Op Zondag 25 Februari 1951 tussen 1 ;OO-en-If7 0 uur vo 

op de Erebegraafplaats te Overveen, gemeente Bloemendaa l, een 
herdenking plaats van de Februaristaking 1941. Deze herdenkin€ 
werd georganiseerd door het Haarlemse Voorbereidingscomité 
"Herdenking Fehruaristaking 11

, secretaris J. Breeuwer, Wouwer-
manstraat 43zwart te Haarlem. = ---....

Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 700 personen deel, die 
met autobussen naar de begraafplaats werden gebracht. Aan het 
bestuur van de stichting "De Erebegraafplaats te Bloemendaal" 
was tevoren toestemming gevraagd om deze bijeenkomst te houden. 
Het bestuur had de gevraagde vergunning verleend onder voorwa 
de, dat geen andere dan nationale vlaggen zouden worden medege 
voerd en dat de spreekster Mevrouw T. Menge v.d. Molen 
(Overstegen) zich zou onthouden van politieke uitlatingen, die 
andersdenkenden zouden kunnen kwetsen. 

Nadat op het parkeerterrein bij de begraafplaats de stoet 
geformeerd was, bleek, dat geen enkele nationale vlag meegevoe 
werd. Wel waren aanwezig enige rode vlaggen, een aantal A.N.J.V 
vlaggen, een vlag van het verenigd verzet 1940-1945 uit 's-Gra
venhage en een spandoek van de bouwvakarbeiders uit 's-Gravenha 
ge. 

Als spreker trad op Huug van Langen, voorzitter van de 
A.N.J.V. te Haarlem. Hij gaf te verstaan, dat de communisten de 
Februaristaking hadden uitgeroepen en dat zij zich thans met 
hand en tand zouden verzetten tegen de herbewapening van West
Duitsland. Velen hebben hun leven gegeven onder de Nazibeulen� 
dit zal niet weer gebeuren. 

Aanwezigen vertelden,dat T.Menge v.d. Molen ziek was en 
daarom niet kon spreken. Het bleek echter, dat zij zich wel op
de begraafplaats bevond. 

Tijdens de toespraak stonden 2 leden van de A.N.J.V. afd. 
Kennemerland, met een fakkel in d� hand naast de spreker opge
steld. Toen deze zijn toespraak beeindigd had, werden de fakkels 
ontstoken door Van Waard, secretaris van de afdeling Haariftm 
van de A.N.J.V. Het scheen"áanvankelijk in de bedoeling te lig
gen, de fakkels lopende naar Amsterdam te brengen, doch op het 
parkeerterrein werden zij reeds weer gedoofd. De bussen met de 
deelnemers vertrokken te omstreeks 11.30 uur. 

Op het graf van Hannie Schaft werden kransen en bloemen 
gelegd , o • a . door : 
de C.P.N., afd. 12, Den Haag; 
de A.N.J.V., afd. Rotterdam; 
de A.N.J.V., afd. Leiden; 
de N.V.B., afd. Leiden; 
het Leids-comité en 
het Bodecorps Algemeen Ziekenfonds De Volharding te Den Haag. 
Einde. 

-0-0-0-0-



Verbinding: No.12 

Doss.13/5234

VERTROUWELIJK 

Onderwerp: Hendenking, ·Februaristaking 194l. 

Datum ontvangst bericht:--

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

Medewerkencte instanties:---

Ondernomen actie:---

28 Februari 1951. 

\\ ... 

f'" 5 MRT 1951,
.,.._ 

·---- -
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In verband met de herdenking van de Februaristaking 
194 1 vertrokken op Zondag, 25 Februari 1951, oms'treeks 
9.00 uur respectievelijk van het Lorentzplein, Hofwijck
plein, Valkenbosplein en Paul Krugerplein te 's-Gravenhage, 
in totaal 13 touringcars naar .Amsterdam. 

• 

• 

Aan de Boorlaan te 's-Gravenhage werden de zitplaat
sen zodanig verdeeld, dat de Haagse deelnemers met 11 
touringcars konden vols�aan. Aldaar voegden zien tevens 
2 touringcars ui't Delft bij de stoet, zodat men in totaal 
met 13 touringcars in de richting van .Amsterdam vertrok. 

In de touri�gcars uit 's-Gravenhage bevonden zich 3 
kransen en een aantal opgerolde vlaggen. Tijdens de rit 
werden er papieren insignes, voorstellende een mannen
hoofd bedekt met een Duitse staien helm, waarover een 
rood kruis was gehaald, verkocn't à 10 een,;. Deze insignes 
bevestigden de deelnemers op nun borst. 

Onderweg werden verschillende strijdliederen gazon-
gen. 

In de Hout te Haarl.em formeerden de touringcars, ai'
komstig uit Ro"t"terdam en Leiden met die uit 's-Graven
hage, zich tot één colonne. Aldus begaf men zien naar hei; 
graf van Hanny SCHAFT te Overveen • 

Nada"t de deelnemers zich to,; een stoei; hadden ge
formeerd weraen de vlaggen en spandoeken ontplooid. Er 
waren o.a. 2 rode vlaggen met zwarte wimpel, vlaggen van 
hei; A.N.J.V. en van de vereniging "Verenigd Verzet 11 en 
een groot spandoek met het opschrift: 11 Bouwva.karbe1ders 
Den Haag". Bij net graf werden de vlaggen "half stok" ge
dragen. 

Een onoekend geo�even jongeman sprak voor het graf 
ongeveer als volgt: "Vandaag is het 10 jaar geleden, dat 
het verzet begon om de Duitse terreur de kop in te druk
ken. Hanny heeft in dit verzet een grote rol g espeeld 
en daarvoor he·t hoogste offer, haar leven gegeven. De 
jeugd van 1951 kan niet toestaan, dat de Duitsers worden 
herbewapend en zal vandaag met kracht daartegen demon
streren". 

Daarna werden 2 fakkels aangestoken. Twee vrienden 
van Hanny uit Kennemerland, respectievelijk genaamd: 
LE:MKES en VAN HEERDE, liepen daarmede om het graf. Onder 
tromgeroffel werden kransen en bloemen op het graf ge
legd. 

-Na-
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Na de�e plechtigheid vertroklcen de touringcars naar 
Amsterdam, alwaar men omstreeks 12.30 uur aan het Water
looplein arriveerde. Aldaar wachtte men tot 14.30 uur, al 
vorens de stoet zich in de richting van de Oosterbegraaf
plaats begaf. Op het Jonas Daniel Meyerplein werd een oger 
blik gestopt. Voor het monument aldaar, waar een erewacht 
van de B.S. was opgesteld, werd namens Burgemeester en 
Wethouders van Ams-terdam een krans gelegd en daarop volgde 
kranslegging door delegaties van de C.P.N. van Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam en Leiden. Vervolgens begaf de stoet 
zien naar de Oosterbegraafplaats. 

Hoewel het aanvankelijk van Politiezijde verboden 
was om vlaggen of spandoeken te ontplooien, werd dit later 
toch to egelaten. 

In de stoet bevonden zich vlaggen van de C.P.N., 
Nederlandse Vrouwen Beweging en Verenigd Verzet, o.a. uit 
.Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Groningen, Eind
hoven, Goor en uit Twente en de Mijnstreken. Op het kerk
hof werden o.a. kransen gelegd op de graven van EYL, 
COENRADI, SCHIJVENSCHUURDER en HELLENDOORN. Tijdens de 
kranslegging werd er door een koor enige liederen gezon
gen, o.a. het "Morgenrood". Daarna begaf de stoet zich 
wederom in de richting van het Waterlooplein. Aan de Pol
derweg aldaar hield Bertus BRANDSEN een lcor"te rede, doch 
wegens de grote lengte van de stoet werd zijn rede slechts 
door weinigen gehoord. 

Nadat de stoet was ontbonden begaven de deelnemers 
van Den Haag zich per touringcar naar hun woonplaats, al
waar zij omstree�ks 19.15 uur arriveerden. 

Onder de Haagse deelnemers werden o.a. opgemerk� 
de gemeen�eraadsleden GEELHOED en HOVENS, K.OTTENS en echt
genote, wonende Kockstraat 197, H.G.VAN KOERT en echtgeno
te, wonende Johannesburgstraat 43, .A. EYER, Smi tstraat 99 II, 
A.A.ZUIDAM met echtgenote, wo4ende Zieken 5 en G.J.V.AN HEF-
1�N, wonende De Réaumurstraat 44, al�en te 's-Gravenhage. 

•"(
J

ane-n:bij Uw dienst bekend). (einde) 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in J . . . co .. /IJ.?J. 
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te vullen). 
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Q,,-NAFGEDAAN 

Afd./Sect.: Dat.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
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Interne aanwijzingen A C D.
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G .r; H E l 11i lor KÄART 

Vcrbindink:,: b7 
�o;,1 �atum� 3 

t!6·111,./ ACD/ 

J, aar·t 1 :151 DAT: Ons kenmerk: 
ünaerv,erp : Hera enKing .ie oruari-Staking. PAR: 

-

- - - - - t - - -
Datum van on�Vall€,stbericht : 
��arderinb bericht : 

·betrou�baarheid bericht&ever:

27 .te bruari 1951 
goed 
betrouwbaar 

{ .. , s MRT 1951 t} 
/!Jtjd!JI) ünaernomen actie : 

hleae�erKenae instantie : 
- - - - - - -

-i

,,.. 
Op .-..ondag, é.5 .lfebruari 1951, is dour ae C.l?.:iJ., afdeling .l;iJ.ndhoven, aeeloenomen aa..11 de fieraenking van de .l.!'ebruari-citaking teAmsterdam. 

. ve navolgenae personen zijn naar �msterdam gereisd: 
�ub0UHG1,.,..l!UDUJ.JP.1._H1RlktiiJ' ê;eb. 25. 9. 23;
�:!!�-ë.'.!=1.i_�.1. Gv:!:.rL.t::Ll-;1, €.:,Eb. 12. 1 2.08, ech·tt,en0te van H.H.'l'h.v.'..L'rigt 

. _ _en �oont_je van plusminus 13 jaar;
' 

����K, Y.§n_aen2 .rl.hl�_Y.;LVU§._,.-��&.��Q.lJS, ê:.eb. 12-3-89; 
!���:!. ,d.0 U.ö ut� lü"ü, US , ...!h.t....ihi 5 e b. 31 • 1 :c::: • 9 '::1 ;
���b, J.tJ.�, 5eb. 28.8.21; 
U:&A} . ..t-9.en2....l!'�hu1�, 6eb. 17.10.17;
HBh •. 1AfiS. 11.w .. ,.l.ä.1. J u.tfaJ.,il'l"A.� C. , /'eb.-----�---- -- ..c... - C 19.2.21, echt6enote van na te 

\'1/ • .te. Jansen; 
:9.g�:c;nS z 1i:....�ll.4L._HBll1JhICH, geb. 11. 5. 24 ; 
.�UN�EN z iil.ul-ü:Lh"!:!.�.z.._g�.oB�, geb. 17. 2. 98; 
L..ALh.hL& Wl.uL.1:11.'il.ili ·geb. 1. 12. 07 , ehuwd met noven.c enoema· e .J:11°.e1=1 ,· 
��-��-�---' ' 0 C u -
fJ.Jü�.z_���U.,_11���BM, geb. 27.12.05; 
Kügs,__Q:::!.!!AhDU§.i.2üS�E_HUö.1._.:lN'.i:ü1üUS, 2-,eb. 7 .8. 2 1 ; 
E;�:b_J:U.Lifl�r.Cx.1. van den, JüE��ê.J_CûhN.IJ��S, geb. 7.12.08; 
û.t>..l\.Lh ... eb 

I 
l'rtÜ•.J..ti.S,1. G-.üi.L..h.!...ill.J� A • .l. é:,E b. 26. �. 1 5 j

i:)1..,hL.tU'I..J:ü1.S.,_G-.w�-1'hl.JJJ, gen. 9. 3.07, echt0enote van .a.Bock; 
..::!!l�ê.� JVh:...Ll .uS 2. P-,.Al.f:tI.-JCüb, gen. 23. '7. 22; 
V.tL ... �u1iEN2 PB'1.11Lü1�:t;LhA., lli.n.b:.L, 6eb. 17.9.91 , echt0enote van bovenge-

noemae à.v.d.Broek; 
ooven6enoemcte personen ziJn alle bij U bekend; 
veraer waren nog OJ.J dit gezelschap hUHh.l-j·uh,.�i 1. z �.1 geooren 
te .1ündhov en, 1 8 Nov emoer 1919, wonen·cte te .l:ündhoven, J ulianastra;;t 
4 0, en een zekere van hindhov en en lVlau.Kes met echt&,enote; de twee 
laatste ziJn bij mij onbekend; �etracht z al worden na te 6aan, wie 
ze 9ersonen precies zijn. 

Van de afaeling C.i:'.l,1.-HElmona ,,., aren 4 of 5 personen aanwezig 
en in �en �osch �erd dit �ezelscnap noB uit�ebreid met 14 personen 
van de U • .i:'ol',., a16eling Den ..öoBch • 

.öOven6enoEmàen reisden met een autoous van Y.J.h1artens, v;onenäe 
te bindhoven, .K.ouaenhovensev,eg 195. 

In JJen bosch trof men een bus met .1..eden van de C . ..t'.N., afcelinger� 
filburg en breda. �eze hadden eveneens een bus van �.J.Llartens, aan-
6ezien men in �ilburg en Breda �een autobus voor deze tocht had kun-
nen kriJ6en. 
-

.1. L1 
De bron àeelde verder nog mede, aat geaurende àe reis in ae 

� ous tecollect�erd �erd door ie?and ui� Den B?sch, ve�mo�delijk �en 
- J zekere van Ooyen, voor de JJ.D.J.-arbeiaers uit �t. willibrord. In ae 

' 

\

bus 6in5 het praatje, dat Tn .;)�t.--\iillinrord ::::oo JJ.u.·J.-arbeiaers v\a-
(.._ ren c;.,eschorst, omoat ze 0ev,ei6erd hadden op een ander object te 5aan

/--:S 7 y werken. 
-� ln verband hiermede moge ik 0 verwijzen n�ar mijn oericht, d.d. 

26 .l!'eoruari 19::,1, no. ö4/51, vvat,rin 6esproken v,ordt over· een l!�er� 



r -� -2

1 
(.<J<ere v"n ,l1jn,,aaráen uit 's-noeoh, die aan,,;ewezrn is om de plaat-

,. 

• 

\ j sen i:;e oe��eKen,. waar �- u. ,1 .-cont'lic:ten zijn. lk t:10È,e hierbij 012mer-
{ Ken, dat ait bericht uit een ane;ere oron st:amt c.an het voor6aanae. 

"ei nde" 

>·
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. llo. Gr.V • .u. 85/51 Cone. 

Bijl.: twee. 
• 

• 

13 l,1aart 1951.· 
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' 

Onderwerp: ..,Verspreiding van pamflette . -;:,.. 

' 

• 
• 

• 

• 

, 

Aan: B.V.D. 

Typ: 18. 
Coll.: /' 

/ 
• 

• 

( 

r 

1 

' 
• 

' 
r 

# , 

j 

Te Uwer infonnati e moge ik èJ bier-· 
bij doen toekomen een ui ttre kse l ui t een 
rapport" opgemaak t door z, me t een bijlage, 
betreffende verspreiding van pamflatte n 
n aar de i nboud waar,ta n i lc U kor the ids-
ha l ve moge verwijzen • 

• \ 
/ 

.. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• • 
• 

' 
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• • 
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UITTREKSEL. 
, VEIII GHEIIl3 BERIClI T. 

• 

• • 

Datum van bericht, lO 1\1.aart 1951. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: eigen pe1"soneal. 

· 
Betrouwbaarheid bericht: bet1--ouwbaa r. 

Betrouw baarheid berichtge\ter: 
� 

betrouwbaar. 
,velke acties z'ijn ondernomen: gene. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: gene • 

• 

• 

• 

- � - - � � - � � � - - - - - - - - - � - - - � � - - � - - - � � - - � - - - - - - � 

OI®Ell\iERP: Verspreiding van pamfletten; 

• 

-

/ 
' 

0011.: r

• 

' 

Bijge.ànd pamflet werd in de morgen van 10 lviaart 1951, 
in het 1\msterdamse havengebied verspreid • 

· Een exemplaar iJan deze pamfl etten is aan P.I$D •. .run

s terdam overhandigd. 

/ 

• • 
-• 

.. 

• 

• 

' 

•

• 
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WMITe FE;BRUARI-STAK.INO lfü. 
liecretarlaat: B. Brandsen., 
JI..Jl'ikanerpleln 87 h. Tel. 55769, ,A'dam-u. 

Aan de Amsterda.mse arbeiders· 
Op Dinsdag 6 Maart 1951 zijn in gebouw Lü,ckner de Februari-comité's 
bijeen geweest en hebben onderstaande opr�ep met algemene stemmen 
aangenomen. 

OPROEP 
De Februari-comité's uit verschillende bedrijven en buurten stellën 
vast, dat de herdenking van de Februari-staking een enorme weerklank 
heeft gevonden bij de bevolking van stad en land. 
Deze tiende herdenking van de Februari-staking 1941 was tevens een 
appèl aan het gehele werkende volk om nooit meer toe te staan, dat 
de nazi-wehrmacht opnieuw bewapend wordt en de vrede zal ver
storen. De betekenis van deze machtige demonstratie reikt verder 
dan onze grenzen. 
Het herdenkingscomité heeft van het Voorbereidend Comité van de
Europese arbeidersconferentie een uitnodiging ontvangen om een 
vijftiental Nederlandse arbeiders(sters) uit de belangrijkste bedrijfs
takken op 23, 24 en 25 Maart.a.s. als afgevaardigden van de Nederlandse 
werkers naar Berlijn te zenden. 
Op genoemde datum belegt dit comité een Europese conferentie tegen 
de Duitse herbewapening. 
De Februari-comité's juichen dit initiatief van de Duitse arbeiders van 
harte toe en zijn van mening; aan dit verzoek gevolg te moeten geven. 
De Februari-comité's roepen alle arbeiders en andere werkers, die in · 
zo'n grote getale aan de herdenking deelnamen of van hun belang
stelling blijk gaven, op, zich opnieuw achter hun comité's te schar:en 
teneinde de deelname aan de Berlijnse conferentie mogelijk te maken. 
Zij roepen U op om evenals in de voorbereiding van de herdenkirig 
van de Februari-staking de daarvoor benodigde gelden bijeen te 
brengerr- en allen actief aan de werkzaamheden deel te nemen. 

In naam van de Februaristaking, tegen de 

her�ewapening van de nazi's. Op v�or de vrede 
De comltti's: 
Centrale Bouwvak 
Ducroo en Brauns 
\Verkspoor 
N.D.S.M. 
Fokker 
Kromhout
K.L.l\I.

. 

-·· 

Taxi
Brandstoffenwerkers
Ba.ven

Ziekenhulzen 
P.T.T. 
Stadsreiniging 
G.E.B. 
Gem. Vervoerbedrijf 
W.S".B.Z. 
Publieke Wèrki!n 
De Groot, textiel 
Hollándla, textiel

Standard Coats 
W.S.R. 
Electro 

· Proost Papier
Houthaven· 
Zuivelbedrijven
Grafisch comité
Bijenkorf 
alle buurtcomité'll

Adhaesie-betuigingen richten en geld zenden aan 
he� bovengenoemde secretariaat. 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen). 
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01'.lDERVwERP ------· voorlopig Herdenkingscomité Februaristaking 1941. 

-

VEHT H W v ,.ri!LIJK. 

12 11.1.flart 1951. 

Dezerzijds werd inzage verkregen in een van bovenbedoeld comité uitgaande ge
stencilde circulaire aan werkers in de bedrijven, gedateerd 6 t�art 1951, waaruit 
blijkt, dat het in de bedoeling ligt, lti Nederlanders af te vaardigen naar een 
Europese conferen·tie tegen de Duitse herbewapening, VJelke onder auspiciMn van het 
voorbereidend comité van de Europese Arbeidersconferentie van 23 tot en met 25 IW:3.art 
1951 te !erlijn zal plaatsvinden. om de uitzending va.n bea.oelde 15 Nederlanders 
mogelij k te maken, dienen de werkers in de bedrijven voor inzameling der benodigde 
geldelijke middelen te zorgen. Op de achterzijde van bedoelde circulaire kunnen 
bijdragen v1orden vermeld • 
Een afschrift :in duplo van bedoelde circulaire gaat te u,Ner bediening hierbij•-
De pe�sonalia van de in deze circulaire vermelden - B� Brandsen en F. Mirani -
zijn U bekend. 
----���-�---����-���-------���-�----�-------�---------�-��-----��--�-�---�---�----
Bijlagen: 2 

J�,\� 
,; �' 

• 

l�'14 MRT 1951· .
• 

E-3.



lil''SJHh.IFT 

:· 

VÎXIRLOPIG HERDENlClliGSC 01.v.1.ITE 
FEBRUAH.IsrAKING 1941 

Amsterdam, 6 Maart 1951. 

Secr.: B. Brand sen 
Afrikanerple in 3? h, A 'dam- o. 

OPROEP • 

De Februaricomité's uit verschillende bedrijven en buurten stellen vast, dat de 
herdenking van de Feb:.tuaristaking een enorme weerklank heeft gevonden bi) de 
bevolking van stad en land. 

- .. 

Deze tiende he�den.k:ing v�n de Febru&ristaking 1941 was tevens een appèl aan het 
gehele werkende volk om nooit meer toe· t-e ,st-aan, dat de Naziwehrimcht opnieuw 
bewapend wordt en p.e vrede. zal verstoren. De betekenis van deze machtige demonstárartie 
reikt yerder dan onze grenzen. 

� Het herdenkingscomité heeft van het Voorbereidend comité van de Europese arbeiders
conferentie een uitnodiging ontvangen om een vijftiental Nederlandse farbeiders(sters) 
uit de belangrijkste bedrij�sl.akken op 23, 24 en 25 Maart a.s. als afgevaardigden 
van de Nederlandse werkers naar Berlijn te zenden. OP genoemde datum belegt dit 

• comité een Europese conferentie tegen de Duitse herbewliU)ening.

De Februaricomité's juichen dit initiatief van de Duitse arbeiders van harte toe
en zi:gn van mening, aan dit verzoek gevolg te moeten geven.

De Februaricomité's roepen alle arbeiders en andere werkers, die in zo grote getale
aan de herdenking deelnamen of van hun belangstelling blijk gavon, op, zich opnieuw
achter hun comité's te scharen, ten einde de deelname aan de Berlijnse conferentie
mogelijk te maken.

Zij roepen U op, om, evenals in de voorbereiding van de herdenking van de �ebruari
staking, de daarvoor benodigde gelden bijeen te brengen en allen actief aan de
werkzaamheden deel te nemen.

In naam van de Februaristaking, tegen de herbewapening van de Nazi, s !

·• OP voor de vrede ! 

De Comité' s : 

Centrale Bouwvakcomité 
Ducroo 
Werkspoor 

N D.S.M. 
Fokker 

Kromhout 
K.L.M. 

Taxi 
Brandstoffenwerkers 
Haven 

Ziekenhuizen 

P.T.T. 

G.E.B. 
Tram 
w.s.B.z. 

stadsreiniging 
Publ"werken 
De Groot 
Hollandia 
standard coat 
w.s.R.

Electro 
proost papier 

- 0 -

Zuivelbedr. 

@!rafisch comité 
Bijenkorf 
oost 
oude Pijp 
weteringbuurt 
Mercatorbuurt 
Jordaan 
waterlooplein 
Eilanden 
Houthaven 



ALLES VOOR DE VHEDE l 

uet grote instemming begroeten wij de OPRCEP, welke aan de achterzijde van 
deze lijst is opgenomen. In de overtuiging, dat het AJTtsterdamsé overheidspersoneel, 
evenals voor de uitstekend geslaagde herdenking van de Febtuari-staking,zijn 
medewerking zal willen geven om de afgevaardigdag v.an 15 Nederlandse bedrijfs arbeid�rs
(sters) naar de Arbeidsconferentie in Be"rlifn op-2:5, 24 en 25 J;J:l.art a.s. mogelijk L 

te maken, verzoeken wij U, op deze·lijst uw bijdrage te stortèn. 

Namens de Gezamenlijke Comité's ter Herdenking 
van de Februari-staking 1941 van de 
G.R.B., P.T.T., Tram, Ziekenhuizen, 
W.S.B.z., stadsreiniging en Publ.werken 

V-- 1 F. Mirani, secretaris"
orteliusstraat 252 hs • 

. ' 

, r ""C" , 

•



Uit • 

• 

Voor 

Ag. nr: 

OD 224 • 

OD 1412. 

10618.3. 

UITTREI(SEL 

Naam: c.P.N.- V:lugscbrirten.

Naam: c.P.N.• Herdenkingen Februari-stakingen 1941.

Afz. : K.B. Datum: 29-3-51.

Aard van het stuk: Rapport K.B. 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

(i) 40060 - · 49 

, 

Hierbij die ik U een aantal pamfletten en bedrijfscouranten 
toekomen, uitgegeven door de G.P.N. en E.13.C. 

Oproep aan de Amsterdamse arbeiders door CQDdte Februari-staking 1941 • 

Ji.H. 

16-5-51.

. . -

.. __ _ 
--

Op aanwijzing van: B I]] 

•
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OOMI'l'i FEBRUARI-STAKING INL 

iecretaï•li.at: B. Brarid"en, 

Atrl.kanerpleln 37 h. Tel. 55'tt19, A'dam-0, 

Aan de Amste1*darr1se arbeiders. 

Op Dinsdag 6 Maart 1951 zijn in gebouw Liickner de Februal'i-comité's 

bijeen geweest en hebben onderstaande oproep met algemene stemmen 

aangenomen. 

OPROEP 
De Februari-comité's uit verschillende bedrijven en buurten stellen 
vast, dat de herdenking van de Februari-staking een enorme weerklank 
heeft gevonden bij de b!volking van stad en land . 
Deze tiende herdenking van de Februari-staking 1941 was tevens een 
appèl aan het gehele werkende volk om nooit meer toe te staan; dat 
de nazi-wehrmacht opnieuw bewapend wordt en de vrede zal ver
storen. De betekenis van deze machtige demonstratie reikt verder 
dan onze grenzen. 
Het herdenkingscomité heeft van het Voorbereidend Comité van de

Europese arbei�ersconferentie een uitnodiging ontvangen om een 
vijftiental Nederlandse arbeiders(sters) uit de belangrijkste bedrijfs
takken op 23, 24 en .2B M...aart a.s. als afgevaardigden van de Nederlandse 
werkers naar Berlijn te zenden. 
Op genoemde datum belegt dit comité een Europese conferentie tege:ry 
de Duitse herbewapen1'ng. · --/ 
De Februari-comité's juichen dit initiatief van de Duitse arbeiders van 
harte toe en zijn van mening, aan dit verzoek gevolg te moeten geven. 
De Februari-comité's roepen alle arbeiders en andere werkers, die in 
zo'n .g_mte getale aan de herdenking deelnamen of van hun belang
stelling blijk gaven, op, zich opnieuw achter hun comité's te, scharen 
teneinde de deelname aan de Berlijnse conferentie mogelijk te maken. 
Zij roepen U op om evenals in de voorbereiding ván de herdenking 
van de Februari-staking de daarvoor benodigde gelden bijeen tè 
brengen en allen actief aan de w�rkzaamheden deel te nemen. 

In naam van de Februaristaking, tegen de 

herbewapening van de nazi's. Op voor de vrede 
De comlté's: 

Centrale Bouwvak 
Ducroo en Brauns 
Werkspoor 
N.D.S.M.
Fokker
Kromhout
K.L.M.

. Taxt 
Brandstoffenwerkers 
Haven 

ZlekPnhulzen 
f'.T.T. 
S tadsrelnlglng 
G.E.B. 
Gem. Vervoerbedrijf 
\V.8.B.Z. 
Publieke Werken 
De Groot, textiel 
Hollandia, textiel 

Standard Coats 
w.s.R.

Electro 
Proost Papier 
Houthaven 
Zuivelbedrijven 
· Grafisch comlU 
Bijenkorf 
alle buurtcomité'•

Adhaesie-betuigingen richten en geld zenden aan 
het bovengenoemde secretariaat.
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LANDGENOTEN !

aan de Nederlandse bevolking 

Vele vooraanstaande personen en het Comité Herdenking Februari
staking 1941 roepen al Ie Nederlanders op, deel te nemen aan de 11 e 
herdenking van de Februari-staking 1941. 
De staking in Februari 1941 was de eerste grote uiting van het ver

zet tegen de terreur en de bezetting van ons land, tegen de onmen
selijl<e Jodenvervolgingen. Op die dag van. de staking smeedde .het . 
werkende volk een hechte samenwerR.ing tegen het Duitse fascisme 
en zijn Nederlandse helpers, voor vrede en nationale onaf hankelijk
heid. Vandaag echter worden diegenen, tegen wie de Februaristaking 
zich richtte, opnieuw bewapend. Hieraan verleent de Ned. regering 
haar volle medewerking. De oorlogsmisdadigers krijgen gratie en 

· worden vrijgelaten.
Generaal Christiansen, de man die verantwoordelij·k is voor het schan"
delijk optreden tegen de Februari-stakers en de verwoesting van
Putten, wordt in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, Kotälla,
wordt gratie verleend, als voorloper van zijn invrijheidstel I ing. Naast
deze handelingen van de regering, staan het schandelijk verbod van
de Hannie . Schaft-herdenking en de pogingen van de Nederlandse

autoriteiten, om elke herinnering aan het verzet van de jaren 1940-
1945 uit te bannen.
Wij zijn van mening, dat het th?ns meer dan ooit noodzakelijk is, de

geest van verzet .hoog te houden en de moedige daad van de Febr.
staking in massa te herdenken. Zeer vele landgenoten, onder wie
tienduizenden Joodse medeburgers, lieten in de strijd tegen Het fas
cisme en voor de vrijheid van ons land, het leven. Duizenden en nog
eens duizenden zuchtten jarenlang in concentratiekampen en gevange
nissen .... Daarom is het nodig, om mede en vooral op de komende 
Februaristaking-herdenking te getuigen van eerbied en dankbaarheid 
voor het offer dat duizenden brachten voor de vrijheid en nationale

onafhankelijkheid van ons land. 
Laten de werkers op deze dag uiting geven aan hun afschuw van het 
fascisme en van hun strijdwil getuigen tegen hen, die pogen het fas-

, cisme nieuw leven in te blazen: Derhalve doen wij een beroep op U 
deel te nemen aan deze LANDELIJKE DEMONSTRATIE, welke ge
houden wordt op 

Zondag 24. Februari om 1 uwr op het 
Waterlooplein · te Amsterdam. 

Het Werkcomité Rotterdam. Febr.staking-herdenking 
Secr. Leopoldstraat 32, Tel. 27829

• 

Ondergetekende· geeft zich op als deelnemer en wenst in het bezit 
gesteld te worden van een Spaar-deelnemerskaart. 

•• 

Naam 

• 

Plaats 1 Adres 
' 

····-····-·······--·······-·····--······-·· .. ········--······ .. ······················-········-·-··---.-·-···--·······�-----....................... . 

• 

1i 

f) 
{ 

•

• 

• 

' 

•

• 



Nationale e !(� · 
wordt be reigd 

Februari-staking 1941 

De burgemeest1qr van Amsterdam, Mr. A. J. d'Áilly, heeft geen toe
stemming verleend tot het houden Vari de jaarlijkse nationale herdenking 
van de Februari-staking 1941 op Zondag 24 Februari a.s. 
Het comitf hcrd�nking Fcbrual'i-staking 1941 had voor die dag, evenals 
vorige jaren, een bijeenkomst op het Waterlooplein en een gedenktocht 
naar de Niemve Oosterbegraafplaats, waar de verzetshelden van de 
staking begraven liggen, aangevraagd. 

Verleden i;:tar i;iamen 'aan de herdenking 75.000 mensen uit het gehele 
land deel. 

De burgemester van Amsterdam wil de afwijzing aanvaardbaar maken, 
door op Maandag 25 Februari, des morgens om 9 uur, in alle stilte, een 
krans bij een voorlopig monument op het Wat.erlooplein te leggen. 
Ons comité is l:lereid hieraan mede te werken. 

Maar het protestcei·t tege1fl1et feit, dat men grote delen van het Nederlandse 
volk het recht wil ontnemen om op waardige ,vijze op Zondag 24 Februari a.s. 
zijn dodeu·te eren en de Februa:B.'istaking te herdenken als begin van het natio
naal verzet tegen het Duitse fascisme. 

De oproep van het comité tot het houden van een natio!lfle herdenkinJ? 
werd dit jaar door meer dan 100 vooraanstaande personen van allerlei 
levensbeschouwingen, door comité's uit bedrijven en buurten, steden en 
dorpen ondersteund. 

Afwij:Zing i.� laoon aan ,,i,qagedachtenis 
van hec, fili@ J.J)iele,io"

De pogingen van de autoriteiten om deze nationale herdenking belemme
ringerr in de weg te leggen, zl.jn een hoon aan de nagedachtenis van de 
tienduizenden Nederhmders, die vielen in de strijd tegen het Duitse 
fascisme, voor de vrijheid en nationale zelfstandigheid van ons land. 

Christiansen; de nazi-generaal, die verantwoordelijk is voor, de terreur 
tegen de Februari-stakers en het. platbranden van Putten, werd vrijgelaten 
en speelt thans zijn rol bij de heroprichting van een nieuw nazi-leger. 
Kotälla, de beul van Amersfoort werd gratie verleend. 



Men poogt de herinnering aan het 
ver•et uit te wissen 

Maar het herdenken van de slachtoffers van deze nazi-schurken, het leggen 
van bloemen op hun graven wil men verbieden. 
Reeds eerder werd de HANNIE SCHAFT-HERDENKING verboden. 
Thans wil men een schandvlek werpen op het trotse devies a�n ons 
Amsterdamse stadswapen - heldhaftig, vastberaden, barmhartig - dat 
als herinnering aan de Februari-staking werd verleend. 

Protesteert. Duldt geen verbod 
Tegen deze pogingen .dient een · ieder, die de geest van het vérzet tegen 
het fascisme wil hooghouden en niet wenst dat het fascisme wederom een 
kans krijgt, met alle kracht te protesteren. 
Het Amsterdamse volk was in Februari 1941 in staat gemeenschappelijk 
·op te tredén tegen de terreur, voor de vrijheid van ons land.
Het Amsterdamse volk zal thans gemeenschappelijk de schande van .een
verbod van de herdenking van deze nationale daad moeten· voorkomen.
Stu\lrt uit buurt en bedrijven, als pérsoon, vla:m,mende protesten naar de
burgemeester en stelt het comité hiervan op de hoogte. '

Het Nederlandse volk wil in vrijheid zijn helden eren. 

Het mag zich de nationale herdenking van de roemrijke Februaristaking 1941 
niet laten �:mtnemen. 

Het zal nooit vergeten welk een ellende het fascisme over onze stad en ons land 
heeft gebracht. 

EIST EEN NATIONALE HERDENKING VAN DE ROEMRIJKE FEBRUARISTAKING 

HOUDT DE GEEST VAN HET VERZET HOOG 
,. \ 

VOLGT NAUWGEZET DE PAROLEN VAN HET COMITé OP 

DE NABESTAANDEN VAN DE 18 DODEN: 
Wed. W. G. Auener-Schweisz. 
Wed. E. Haspels-Peetoom. 
Wed. B. Top-van Oostrom. 
Wed. E. Kraan-Kolder. 
M. Th. A. ten Hoedt-Lathouwer

(wed. van C. G. v. Teesellng)
Wed; C. A. IJsberg-Alkemade. 
Wed. Prins. 
Wed. M. v. Heyninge-Mell. 
Wed. Glas-Putt.én. 
Wed. G. Draalsma-v. Vuure. 
Wed. J. Ooyevaar. 
Wed. Boriwhûis-Tholen. 
Fam. A. Ch. Wolfswinkel. · 
Fam. J. A. Gerritze, 
Fam. R. C. Vastenhoud. 
Fam. R. Kors. 
Wed. J. Posthttma,-Celie. 

COMITé'S: 
K.L.M.
P.T.T • .

Bouwvak. 
W.S.R. 
Telegraaf. 
Nestelroy. 
Blikman & Sartorit, 
Bijenkorf. 
Haven. 
A.D.M.
Hema.
Electro.
Dijkman.
Taxi.
Stadsreiniging.
Metaal Holland.
Ducroo & Brauns.
G.E.B.
Fokker.
N.D.S.M.
Hollandia Textiel.
Centrale Metaalcomité.
Centrale Overheidscomité.

' Brandstoffenwerkers. 

Zuid. 
Vrouwen van Ravensbril 
Leidsebuurt. 
Oost. 
West. 
Oud Zuid. 
Eilanden� 
Oud West. 
Spaarndammerbuurt. 
J. W. Rädecker, beeldhouwer. 
J, Ponsteyn, kunstschilder. 
Chr. Beeki:nan, kunstschilder.· 
Or C. v. Emde Bpas, arts. 
Theun de Vries, schrijver. 
J. W. Havermans, beeldho,t1wer. 
G. Wagenaar, lid Tweede Kamer.
J. ,v. 't Hall-Brandsma, schilderes,
Charley Toorop, schilderes.
D. v. Nimwegen, arbeider.

, B. Brandsen, 
secr. Herdenkings-ComlM. 

(Deze strook opzenden aan de secr. van het comité,· B. BRANDSEN, Afrikanèrplein 37 hs, A'dam-Oost). 

Ondergetekende(n) protesteert met klem tegen de moeilijkheden, die aan de Nationale Herden
king van de Februari-staking op Zondag 24 Februari a.s. in de weg worden gèlegd. 
Naam: · handtekening
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Vorslnc vo.n do op 25 Fobrunri 1947 to 15.00 uur 
GOhoudon bijoonkonst op het Vfo'terlooploin to Ar.1storclru1, 
tor goloconheid vo.n do hordonkinc von 'cfo FcbruGri-sto.kinc . 
in 1941. . 

Dozo ho1'c1enkingsplochtichoid v,,ns in cülo c1oc;b1Cldon 
nnne;okondigo .• 

Op hot Wo.torlooplein we1s· con onfloqrsto zuil op
gericht, ter .verv::i.neinc vctn do no.ncckondicdo gosvln:o.. 
Bij dozo zuil word. do w2cht gehouden door o-cniec B.S. 'ers 
in blo.uwe overall not hel:o. en stoncun-. 

· Te lfr.00 uur wuren ongeveer 2 n 3000 personen op hot
WatorloopJ.ein o.nnwozic� c;rootendools uit de nrbcidcrsklcissc 
Als eorsto · spreker bostoog BGrnnr_:c1 rn;.AtiANT, coboren te 
Anstérclan, � Juni 18"79; voorzitter vnn clon Bonc1 vtm Oud 
Illego.lo Strijc:ors, · wonende Kruisloan 218 to Anstordm.1; 
hot sproekcostoo.l to. · 

Spreker schetste in korto trokken hot optrodon vnn do 
Dui tschors tocon do Joelen in 1940 on ·1941. Hij zei o .n ... : 
"De Schr_ik, dio hot Noc1crlu.ndscho Volk on spocic-t:11 c"..o Joè,en 
bij do c:-ipi tulo.tio vnn ons land 011 hot. hart, sloocs; word 
covolcd door do.non van wreed cowold. Do Jodon worden hot 
mi.Jqmnt vnn don haut dor Dui tschors on worden wocmos1oopt., 
on· to wordon vornoord in de concentrntio-kru.1:pón. 

Hot Nederlondscho Volk kwun ochtor in opstond on op 
25-2-1941 brnk ·du stokinG to Anstordan uit� ·als prote$t
tocen hot wrocde optrbden vnn don bczottor. En dezo st�kinc
horc1onkon wij ·thans, noclo ook on o.11011 to ooron, dio dOor
don oorlog en in.don strijd voor do vrijheid vnn ons l�rid,
hun loven lioton."

Hierna. vorzo cht s:pro.kor oo.n ninuut stil to .• 

Vorvolcons cnf hij hot woord. nc.n Th. von Dorp, c1;i.o nnno:: _. 
don Bone.: von Oud B4S.'ers sprak. Ook hij nonorocrdo hot 
lij don van do Jo don , on ook vcm het Nec1crlcnc1scho Volk ·tij du• ._. 
do Duitscho bozottinc. 

' 0 Duizendon Nodorlondscho Jodon kocrdon nirn:1or tcruc on 
velo vrijhoidsstri j c1ors lic.ton .hun -leven; clclus spreker. 
Wij zijn wel gobocon; noar niet cobrokon·. Eon voorbeelc1 
van dezen vrijheidsstrijd is de Fol::O·uori-stokin:G in 1941. 
Ao.sterc1m.1 gaf den stoot tot openlijk verzot. Velo e,nclor.e 
:plrwtsen vol.cc1on, o.G. Leren, Hilvorsun, Volson, Onstricun, 
de Zrn1nstreo�, Hc\Orlon enz.onz. Dit ccbouron zuilèri wij' 
nooit vorcoton on onze vrijhoidsstrijuors zullop wij blijven 
oeren. 

Hot n0tionnct1-so cictli sr.10 is wol vorslClC,on, nn,:r noc 
niet vorniotiGc1, e,otuico hot ·feit, cln.t nu pt1s in Dui tschlc.nr 
oen grooto nnzi-benclo is ontnoskorc1. Wij nooton c"' .. ao.ron 
blijven waken tocon hot foscisr.10 on nls hot f:Jscisnc ons 
volk on onzo vrijheid opnieuw zou willen annrandon, zullen 
wij opnieuw strijc1..on. Ook c.lo.n zul hot woor zijn:Jffol coboccn. 
noClr niet cobrokon.tt 

- Hierna -
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Hicrno: voorc1o Willen VAN ·wrJK, coboron to Anstorclci.n, 
23 Doconbor 1908, wonende te Anstorc:C1n, le Tuindwnrsstraot 
21 I, lid van het dncelijksch bestuur districtsleidinc 
C.P .N. QfdeolinB AnsteI"clan, -het woorcl" Hij sprak no.nons
do 11Voreonicine vGn Ex-Politieke Govonconen. 11 

No Gun hot eroote leed dor Jodon en van hot Nodorlnnd
scho Volk.onder hot juk der Duitschors to hebben herinnerd, 
wees hij op do oonhoid, dio or toon onclor ons volk bestond, 
"Dio eenheid is ook nu nooclzo.kolijk, on to strijden voor 
eon nooioro on botorö toökonst, botoog�o sprokor. Allonn 
zijn on kunnen wij niets, Ba.non �ijn wij in stno.t, on to 
overwinnen. Strijd is noc; nooc1ic. Hot;fC1Scisno is niet uit
geroeid. Het :::mti-sonitisno looft noc. Onder do huidic;o 
R0go0rinG is hot nogclijk, dot or hier in A:1stordm1 con 
roe:kvorooniging· bostno..t, ëti o hot él.urft bost;u1n, on Joelen 
als lid to woigcrch. Hot wordt hó6g tijd, dot dozo vcroo
niginc wordt verboden. De zuivering is con pnskwil; do 
roch-tsprn.ctk bolncholijk 4 °

Spreker nonoroordc voorts do borochtinG van ndon 
WintorhuJ:p-nnn Piock0

· on do woorè.on, die Mr. Zn1:1yor hierbij 
hn.d uiteosprokon. . 

Sprokor dio zijn toohoorclors on bourton "vrienden" 
on "kcmoroclon f, noóndo on nu on don oonigon bijval oocstto 
van hot publiek, oindigdo hot do woorden: urk hoop, dot . 
wij nllon, evcnnls ·in do jnron dor bozottinG, schouder nnn 
schouder zullen staan en in do tookonst ó�n zullen blijven, 

, on sm.rnn to· strijclon voor oon schoonoro on botoro worolcl. u 
Hierna worden Gen don voot vctn do zuil -door .c10'

vorschillondo c1op-qtntics kronsen ccloe:;cl, · wo.:-.rnoclo .do bij
oonkonst word gesloten. 

Gcduronclo do" bÏj oonkonst worc1. coeolportcorc: not eon 
oxtro-oditie vnn hot clncblnd "Do Wcarhoid"" 

On 16.15 uur WC'.S hot Wutor).oopl·cin vrijwel ontruirr<J.. 

Typ.: RD.. • 

Coll.: dR,/B. 
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Uw se rijven 'iool035401
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Betreft: Circulaire "Fabruari 1941-1951." l�
N

.::::o.ii:i412·· ·_-·j /t6�� I
VERrROUV • LIJ"'"iC. 

In verbnnd met hovenve1.neld schrijven en de daarbij Gevoeg
de circulnire wordt het voleende bericht: 

Ven de onclertekanaa,r& van bedoelde oirculaLr.e blijken '.t:e:n3tal,
Bar.kar en Brons iden'liie:.ç te z:i.jll aan de door U t;onoe!11de.

ne ,mde!'a onde1'.'T,el<:eno.·n:•s, te weten F. de Jont;,, J .H.W"B.Vink en
A .. {oabersan zijn e ,ident.i:..iceerd aln 'te zi,in:

F::r·a.nc �ous G��ardus da .T u � G, geboren te J\r;i::;terdam., 3 Juli·
1899, wonende La11�iergr-aêht ïö'ä'-III,. (b:1.j U be�s:end), 

Alb rt .r O :r. B .l!; a 8 E N, geboren te A."1s1;erdar11.
0 

28 October 
ït,08, Yan be:>ocp houtüewerker, won �nde te A.--,.ste:r.drun, Nova Zem-
bla, tra at ö2-I, en

?.,2.hQ.!lJ:1eln�ic!1 ___ 1ill1e1E>,_lli:!""> ·;�st .Vr I N �' Geboren te Arn.sterdam, 
6 Juli l91CJ, van he:roep hout,Dc 1e:d(er, wonende te � .s-terdan, la-
terlooplein 21-I. !

.Alle ondertekenaars v:oruen dm. d" llou.th( .. .Ven beschouv d oon.'11u-,.ist
c.q. comm,mii:rtisch ingesteld te zijz. en lid van de E. V .0.-----

�\\ ,1\
?.3.
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In het a.fgeluist erd e gesprek, vermeld i11 r�apport No"
3709 d.d. 21 Decen1ber 1951 kvva.m ool,r nog de volgende passage voor� 

Het blijkt dat.het Amsterdamse bestuur nogal wat 
, crttiek heeft op d.e -zaanst1�eek, ''doch'', zei de spreker, tta_aar 

K. woJ:'dt nu hard aan gewerkt, want M o lY[ELIEF ( vverkzaa.m in het
l gebouw en wonende J.Arnold.usstraat 17,Zaand.am) l1eeft mij verteld

da·t de k·e1der in zijn huis verbouwd wordt tot propagand_acent1�um'' •

• 

KB, 21 December 1951 
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RAPPOR�' VAN KB 

AAN HB 

No.: 3709 

• 

B III 

• 

Betr.: FEBRUARI-STAKING HERDENKING 

Typ.C. 
---··•-... '":
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IC:-•• , -� .. :;!::: , 24--ZB, .• :i.,.. 
•;e __ . • �- --
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' 

Uit betrou'.nrbare b1�on werd vernon1en, dat in een a"fge
lttisterd gesprek tussen twee CPN-leden in .B'elix ]lier·itis o.a. de 2 ..

herdenl{ing van de Februa"ristak-ing te A'dara werd besproken • 
Er werd o.a. herinnerd aan de vorige demon�ratie, dit� 

jaar gehouden en toen kwam de mededeling, dat een van beide men-· 
sen in het A'damse district bestuur had gehoord, dat de komende 

Februari-stakings-demonstratie een klinkend antwoord zou worden·

op de houding, die de re�actie nu aangenomen heeft tijdens de 
Hanny SCHAFT-herdenkitj.g t

r

e Haarlem. Op de vraag,hoe dat bedoeld
werd, zeide menWwe zijn nu gewaarschuwd, wij zullen ons met alle 
mido elen op de straa.t handha.ven. '' 

KB, 21 December 1951
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Verbinding: 19

A/1 no 54'52 CPN 
Datum: 3 -1� ··.·=·�� -· \ 

_ , 1>.1t I ZJ� , 
� l".I � 

Betr.: Comité lierdenking Februari-,staking 19§1. 

D� i:lJ�!I 

In aansluiting op het dezerzijdse schxij
van van 16-1-52, no A/1-54'52 worden hierbij 
U nog afschriften toegezonden van pamfletten, 
QitgaE1nde van b.,. Comité.

Door het Comité werden deze pamfletten 
gezonden aan de Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogsslachtoffers, afd. Utrecht en 't Gooi, 
Pippelingstraat 23 te Utrecht. 

Bijlage: 1 . GEZI N: 
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a f s c h r i f t 

Comité 
.,, 

HERDENKING FEBRUARISTAKING 1941 
Secr. B. Brandsen 

Afrikanerplein 37hs tel. 55
1

769 
AM-STERDAM-0 

.; A AJ ,,.} "( r 'f 

Amsterdam, 22 Januari 1952 

L.S.
Tot op heden kwamen van de navolgende personen adhaesie

betuigingen bij ons binnen: 

Peter Alma - A.dam, kunstschilder 
D. van Beek - A.dam, zanger
Chris Beekman- A.dam,kunstschilder
Anna Blaman.- R.dam, schrijfster
N.S. Hugo van Dalen - dominee
Dr.C. van Emden Boas - Amsterdam
Anna van Gogh-Kaulbach - Haarlem,

schrijfster 

J.H.Habets- Valkenburg, kunst
schilder 

H.Meijers-Kehrer-Bussum, Wereld-
federalist 

J.de Vet- A.dam, middenstander
J.J.Voskuil - A.dam,kunstschilder
Prof.Dr.C.W.de Vries - R.dam,

hoogleraar 
Theun de Vries- A.dam, schrijver 

Namens het comité, 
B. Brandsen, secr.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de oproep van het 
Comité Herdenking Februari-staking 1941 en een aantal personen. 
Hij/zij ondersteunt deze oproep en de verklaring van het 
comité om de komende herdenking op 24 Februari a.s. te Amster
dam te houden. 
Hij/zij roept de Ned. bevolking op om op Zondag, 24 Febr.a.s. 
massaal deel te nemen aan de herdenking. 

Naam ••.••. 
Handtekening, 

Adres ..... . 

Amsterdam, 14 Januari 1952 

Mijnheer/Mevrouw, 

Bijgaand zenden wij U een oproep aan het Nederlandse volk, ondertekend 
door het Comité Heruenking Februaristaking, alsmede door een aantal 
personen. Tevens laten wij hieronder volgen de verklaring van het 
comité over de datum van de herdenking. Van zeer vele zijden ontving 
het comité reeds brieven en moties die allen adhaesie inhouden met de 
doelstellingen van het comité. Het comité richt zich thans ook tot U 
met het verzoek Uw sympathie met zijn streven te betuigen. Aangezien 
wij menen dat U gaarne in het bezit zult willenblijven van de oproep, 
verzoeken wij U, Uw handtekening te willen plaatsen op de doorslag, 
die zich in bijgaande enveloppe bevindt. 
Wij zien Uw adhaesie gaarne tegemoet. Hoogachtend, 

Namens het Comité 
B. Brandsen, secr.

V E R K L A R I N G 
Amsterdam, 9 Januari '52. 

'Voensdag, 9 Jan. 1952 kwam het comité Herdenking :B'ebruaristaking 1952 
bijeen en besprak de organisatie van de komende herdenking. 
Het comité is van mening, dat, gezien het feit dat de staking in 1941 
van nationale betekenis is geweest, ook de herdenkifig een nationaal 
karakter moet dragen. Iedere Nederlander dient danook in de gelegenheie 
te zijn aan deze herdenking deel te nemen. 
Daarom s:elt het comité, in overleg met vertegenwoordigers van bedrijfs-

z.o.z. 
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en buurtcomité's zich voor een land�lijke bijeen komst te 
organiseren op Zond ag, 24 Februari 1952 op het Waterlooplein  
en een herdenkingst'ocht vanaf het V/aterlooplein naar de 
nieuwe Oesterbegraafplaats, waar heide�·van de Februari
staking zijn begraven. 
óp deze begraafplaats zal gelegenheid ·zijn tot het leggen vzn 
bloemen. 
Het comité roept eenieder 
dingen tot het sla6en van 
Laat de herdenking vandit 
overtreffen. 

- ,  . l· f • 

. .

op deel te nemen aan d9 voorberei
deze herdenking. 
jaar die van verleden jaar nog 

Namens het comité, 
I ' 

B. �randsen, �eer.
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Verbinding: 19 
A/1 no 54'52 CPN 

Datum: 16-1-52 

--
• 

Betr.: Comité Herdenking Februari-staking 1941 

Nevensgaande pamfletten worden door de 
secretaris van het Comité Herdenking Februari
staking 1941, BERTUS BIANDSEN, Afrikanerplein 
37 hs te Amsterdam, gezonden aan meerdere 
(,,aarschijnlijk zoveel mogelijk) verenigingen 
in Nederland. 

O.a. werden deze gezonden aan het bestuur
van de Bond voor Hoger-onderwijs personeel 
in Nederland, afd. Utrecht. 

2 bijlagen. 
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• 

• • 
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a f s c h r i f t 

COMITE 
HERDENKING FEBRUARI STAKING 1941 

secr. n. Brandsen 
Afrikanerplein 37 hs Tel 55769 

Amsterdam-0 Amsterdam, datum postmerk 

L S. 

Bijgaand zenden wij U een oproep aan het Nederlandse 

volk, ondertekend door een aantal bekende personen en 

door het Comité Herdenking Februaristaking 1941 . 

In deze oproep wordt een beroep gedaan op persomen, 

organisaties en partijen om actief deel te nemen aan 

de herdenking en de voorbereidingen daarvan en adhaesie 

met deze oproep te betuigen. 

Wij verzoeken U, deze oproep met Uw b�stuur te willen 

bespreken. 

Gaarne Uw antwoord tegemoet ziende, 

1 bij lage. 

Hoogachtend, 

namens het Comité 

B. Brandser-, secr •
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a f s c h r i f t 

OPROEP AAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING 
Landgenoten! 
Onderstaande personen en het Comité Herdenking Februari
staking 1941 roepen alle Nederlanders op, deel te nemen aan 
de 11e herdenking van de Februaristaking 1941. 
De staking in Februari 1941 was de eerste grote uiting van 
het verzet tegen de terreur en de bezetting van ons land, 
tegen de onmenselijke Jodenvervolgingen. 
Op die dag van de staking smeedde het werkende volk een 
hechte samenwerking tegen het Duitse fascisme en haar Neder
l�ndse helpers, voor vrede en nationale onafhankelijkheid. 
Vandaag echter worden diegenen waartegen de Februaristaking 
zich richtte, opnieuw bewapend. Hieraan verleent de Neder
landse regering haar volle medewerking. De oorlogsmisdadigers 
krijgen gratie ien worden vrijgelaten. Generaal Christiansen, 
de man die verantwoordelijk is voor het schandelijk optreden 
tegen de Februaristakers en de verwoesting van Putten, wordt 
in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, Kotälla, wordt 
gratie verleend als voorloper voor zijn invrijheidstelling. 
Naast deze handelingen van de regering staat het schandelijk 
verbod van de Hannie Schaft-herdenking en de pogingen van de 
Nederlandse autoriteiten om elke herinnering aan het verzet 
van de jaren 1940-45 uit te bannen. 
Ondergetekenden zijn vanmening dat het thans meer dan ooit 
noodzakelijk is, de geest van verzet hoog te houden en de 
moedige daad van de Februaristaking in massa te herdenken. 
Zeer vele landgenoten, waaronder tienduizenden Joodse mede
burgers, lieten in de strijd tegen het fascisme en voor de 
vrijheid van ons land het leven. Duizenden en nog eens dui
zenden zuchtten jarenlang in concentratiekampen en gevange
nissen ..... Daarom is het nodig, om mede en vooral op de 
komende Februaristaking-herdenking te getuigen van eerbied 
en dankbaarheid voor het offer dat duizenden brachten voor 
de vrijheid en nationale onafhankelijkheid van ons land. 
Laten de werkers op deze dag uiting geven aan hun afschuw 
van het fascisme en van hun strijdwil getuigen tegen hen die 
pogen het fascisme nieuw leven in te blazen. Derhalve doen 
wij een broep op partijen, organisaries en personen om actief 
deel te nemen aan de voorbereidingen van de herdenking en 
adhaesie met deze oproep te betuigen. 
VOOR EEN GEJ.IIIEEI SCHAPPELIJKE HERDEN"KING VAN DE ROEMRIJKE 
FEBRUARI STAKING 1941. 
TEGEN VRIJLATING VAN OORLOGSMISDADIGERS EN WEDEROPSTANDING 
VAN EEN NIU� NAZI LEGER 
TEGEN DE GEVA':EN VAN EEN HERLEVEl�:D FASCISME. 

w.g..,.: 'E.' Althoff, uitgever, A.dam 1'! ,Wed.Haspels,huisvrouw, A.dam 
, ,- tG:�lthoff-Loubère, �e1:ares, A.damx\!..C.J .v.d.Kraan, hoboïst, "
· l<,!Dr. P.v. Anrooy!rr_iusiciloog,d.Haag)<{•/K.v.d.Molen, altist " 
1 Xl'L: Boas, onderwl.J�er, A.dam .D.v.Nimwegen,chauffeur " 

�·G:den Brabander,�ichter, A.dam J.Ruggenbrink,reiniger " 
J. Brasser, fabrieksarb. ,Zaandam '()(.. -F.Sieger, beeldhouwer, "

f tC:A. v.d.BROEK, lasser, Utrecht , .C.F.Visser,bouwvakarb. 11 

(Verb. 1 9-geen nadere geg.bekendY G.Wagenaar, lid 2e Kamer"
f'c� de Do�d, ketelsmid! A.dam Jos.Wibaut,soc.werkster 11 

,S.Goudsmit,letterkundige, A.dam E.Btandsen,namens het Comité
Herdenking Febr.staking 1941
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Oproep aan de Havenarbeiders 
�� 

4
�-� � 

Ondergetekenden roepen alle havenarbeiders bp
9 

deel te nemen aan de 
herdenking van de Februari-staking van 1941. 

'\ 

De havenarbeiders herinneren· zich de herdenking van 1951 nog wel. -Dit · 
was ee-n grootse rnanii'estatie. Meer dan 75000 mensen namen hieraan deel. 
Deze·waren van verschillende politieke en godsdienstige overtuigingen. 
Alle, zowel politieke als gelooi's:verschillen werden opzij gezet. 
De havenarbeiders vormden een indrukwekkende stoet in deze demonstratie. 
Allen voelden dat het hun plicht was, niet alleen de kameraden te herden
ken, welke in 1941 Waren ter dood gebracht door vuurpeletons of in con
centratiekampen, doch dat deze demonstratie tevens een vlammend protest 
was tegen het opnieuw opkomende fascisme en tegen de oorlogsstokers. 
Wij zijn nu weer een jaar verder en nog dagelijks wordt het ons duidelij
ker dat de reactie de ernstige� doeling heeft·met fascistische maatre
gelen de Nederlandse bevolking te tiranniseren. 
Generaal Christiansen, welke verantwoordelijk was voor het schartdelijk 
optreden tegen de Februari-stakers en de vervroesting ·van Putten, ·wordt 
in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, KotàlJJa, wordt gratie ver
leend als v0orlope1· van z�_jn invrijheidsstelling. 
Vele havenarbeiders zijn door de beulen, welke in 1940 - 1945 in Neder
land· aan de macht waren, vermoord, o.a. de kameraden J.Marinus en J.v .d. 
Berg. De meeste joodse havenarbeiders zijn vergast of in concentratie-
kampen omgekomen. . ·
Er zijn er te véel cm ze allen tè noemen, doch wij denken aan Meijer De
gen, Sam Brasum, Bennie de Hondt, de Ritmeesters, de Jutten en· Kokernoot 
en zovele anderen. Nimmer hebben wij deze kameraden weergezien. 
Tegen de joodse kame1•ade11 was de vervolging in 1941 speciaal gericht. 
Als havenarbeiders, ongeacht van wel,ke organi S:J.tie zij deel uitmaken of 
ongeorganiseerd zijn, hebben wij de dure plicht dit jaar te zorgen dat 
de deelname van de havenarbeiders aan äe Februari-herdenking nog groter 
zal zijn als het vorig ;jaar, omdat we niet zullen dulden dat het fascisme 
opnieuw de kop opsteekt. 
Daarom roepen ondergetekenden dan ook alle werkers in de haven op, om de 
geest van verzet hoog te houden en de moedige daad van de Februari-sta
king te l'B rdenken onder de_ leuzen: 
Voor een· gemeer.schanpelijke herdenking_ van�-.l:.Q.§!!!.rijke Februari-staki:Q.g
van 1941..ï.. . ' . 
!eg:en�vri1lati�van ·oorlogsmisdadig�rs en wederopstanding van een nazi
�Q_ger;_
.'.);'.�er: d .ê__gevaren van een her levend fascisme, 

t\ 
Î-'lÏ\�: Jongblo�t Vinkenst�aat 61 1 1 

IJ· \!;;J ri3. venarbeider i twee Jaar contien
tratiekamp Neuen Gammen 

.>< 1 

J 

Gerrit Abels Gr.Wittenb.str.152 
Gepensioneerd- havenarbeider 

t D. KleiY13ma, oud havenarbeider
1Jcstuurder van de A.B. T.

.�f J.Kokernoot Oude Schans 15 
broer van Michel Kokernoot, 
in Auschwitz. � 

J •. Schaap Ford. Bolst;raat 23 1 1 

Havenarbeider 
H.Barewijk, Höeksewaardweg 27
Havenarbeider-Clas$ificeerder
Th.Plas Egelantiersstraat 95 1 1 1 

Havenarbeid er.· 



TEKST - BIOSCOOPPLAATJES
====== ·-=================

Febr.'41 massale staking tegen Duitse nazi-overheersing.

Herdenkt deze staking Zondag, 25 Febr. a.s. op ·,het

Waterlooplein te Amsterdam. 

Vertrek extra trein zamdan 
Koog Bl. 
Koog Zdijk 
W'veer 
Krom.menie 
Uitgeest 

12.53 
12.48 
12.46 
12.42 
12.39 
12.33 

( 2 maal) 

TEGEN DUITSE HERBEWAPENING - VOOR D1� VREDE.

===-==================================�====
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JJ 
� Il COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND 

\' j District Zaanstreek 

J
• 

Bewijs van Toegang 
voor de 

., _..

op Vrijdag 2 Febr. 1951, in ,,De Jonge Prins'', Wormerveer, aanvang 8 uur . 

K.AÓER 1VERG,11DERIN_.G� 

• • 

Spreker: Secretaris van het Partij-bestuur 

OND ERWERP: 

De herbewapening van West-Duitsland 

Partijboekje meenemen
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Uit goede bron werd ·het volgende vernomene 

De litebruari Herdenking is geheel in ha�nden van SCifU"RI}TG-, 
. zodat 11.itj· t,ot over. ziJn o:r�en 1,l�J. hE:�t werk zit •. TJaar komt 

bij dat .�.SCHlî!iilîG ook eigen in11er moet worden voor de 
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Aan de 
Nederlandse 
bevolking 

Landgenoten! 
Onderstaanrlc pef'sonen en het comité Herdenking Februaristaking 1941 
roepen alle Nederlanders op, deel te nemen aan de lle herdenking van 
de Februaristaking 1941. 
De staking in Februari 1941 was de eerste grote uiting van het verzet 
tegen de terreur en de bezetting van ons land, tegen de onmenselijke 
J odenvervolging2n. 
Op die dag van de staking smeedde het werkende volk een hechte 
samenwerking tegen het Duitse fascisme en haar Nederlandse helpers, 
voor vrede en nationale onafhankelijkheid. 

Herbewapening van de nazi s.
Christiansen vrij! Kotälla gratie: 

Hannie 
' 

Vandaag echter worden diegenen, waartegen de Februaristaking zich 
richtte, opnieuw l::ewapend. Hieraan verleent de Nederlandse regering 
haar volle medewerking. De oorlogsmisdadigers krijgen gratie en 
worden vrijgelaten. 
·Generaal Christiansen, de man �ie verantwoordelijk is voor het schan
delijk optreden tegen de Februaristakers en de verwoesting van Putten,
wordt in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, Kotälla, wordt
gratie verleend als voorloper voor zijn invrijheidsstelling.

Schaft-her.denking werd verboden ..... 
Naast deze handelingen van de regering staat het schandelijk verbod 
van de Hannie Schaft-herdenking en de pogingen van de Nederlandse 
autoriteiten, om elke herinnering aan het verzet van de jaren 1940-1945 
uit te bannen. · · 

Houdt de geest van het verzet hoog! 
Ondergetekenden zijn van mening, dat het thans meer dan ooit nood
zakelijk is, de geest van verzet hoog te houden en de moedige daad van 
de Februaristaking in massa te herdenken. 
Zeer vele landgenoten, waaronder tienduizenden Joodse medeburgers, 
lieten in de strijd tegen het fascisme en voor de vrijfieid van·ons land, het 
leven. Duizenden en nog eens duizenden zuchtten jarenlang in concentratie
kampen en gevangenissen •••• 

• 

l J�rdenkt de } èbruari-:staking 1941 
Daarom is het·nodig, om mede en vooral op de komende Februaristaking
herdenking te getuigen van eerbied en dankbaarheid voor hef offer dat 
duizenden brachten voór de vrijheid en nationale onafhankelijkheid van 
ons land. 



L.aten de werkers op deze dag uiting geven aan hun afschuw ,•an het fascisme en van 
hun strijdwil getuigen tegen hen, die pogen het fascisme nieuw leven in te blazen, 
Derhalve doen wij; een beroep op partijen, or-"anisaties en personén om actief deel te 
nemen éálan de voorbereidingen van de herdenking· en adhaesie met deze oproep té bètuigen. 

Voor een gemeenschappelijke herdenking van de roemrijke 

Februari-staking 1941. 

Tegen vrijlating van oorlogsmisdadigers en wederopstanding 

van een nieuw nazi-leger. 

Tegen de geva"ren van een herlevend fascisme. 

w.g. E Althoff, uitgever, A'dam;
G Althoff-Loubère, lerares, Adam;

C. J, v. d. Kraan, hoboïst, A'dam;
K. v. d. Molen, violist, A'datn;

dr P. van Anrooy, musicoloog, Den Haag D. van Nimwegen, chauffeur, A'dam;
L. Boas, onderwijzer, A'dam; J. Ruggènbrink, reiniger, A'dam;
G. den Brabander, dichter, A'dam; F. Sieger, beeldhouwer, A'dam;
J. Brasser, fabrieksarbeider, Zaandam; C. F. Visser, bouwvakker, A'dam;
C.A. v.d. Broek, lasser, Utrecht; G. Wagenaar, lid 2de Kamer, A'dam;

J... C. de Dood, ketelsmid, A'dam; Jos Wibaut, sociaal werkster, A'datn; • 
S. Goud�mit, letterkundige, A'dam; en namens het Comité Herdenking Fébruari• 
wed. Haspels, huisvrouw, A'dam; staking 1951, B. Brandsen, secretaris. 

�:{ Adhaesiebetuigingen en financiële bijdragen richten aan: êf''Brandsen, Afrikanerpleln 37 hs, 
Amsterdam-Oost, tel. 55769. 

Het comité Herdenking Februari-staking heeft besloten in verband met het nationale karak

ter van de herdenking deze te doen houden op Zondag �4 Februari 1.95� op het Waterlooplein 

in Amsterdam. Vanaf het Wate1·Zooplein wordt een he1·denkingstocht georganiseerd naar de 

Nieuwe ÇJostetbegraafplaats waar bloemeh kunnen worden gelégd op de graven van de slacht

ó//ers van de staking. 

Herdenkt de Februaristaking 1941 ' 

Allen op Zondag 24 Februari 
naar het Waterloop-lein in Amsteräa.m 

Aanvang 1 uur 

.. 



Comité 
HERDENKING F�BRU.ARIST.AKING 1941, 

Secr • .Af�ikanerplein 37 hs . 

L.s.,

.A m s t e r d a m - __ Q_. 
.Amsterdam, 30 Januari 1952, 

Hieronder laten wij de namen volgen van personen, die tot op heden. 
hun adhaesie met het comité hebben betuigd. 
Deze zijn: 

VPeter Alma, Kun�tschilder, 
Bets Bayens, Schilderes, 
D. van Beek, Zanger,
Chr. Beekman, Kunstschilder,
.Anna Blaman, Schrijfster,

er- J. Blokker, Leraar,
• dilly Boers, Kunst schilder,

• 
L.P.J. Brcnt, Beeldhouwer,
'I'il Brugman, Schrijfster, 

IJ, i1f .s. Hugo van Dalen, Dominee, 
V Dr. C. van Emden Boas, Zenuwarts, 

Mej. s. van Essen, Lerares, 
H. van Gogh, Repetitor,
.A. van Gogh-Kaulbach, Schrijfster,
J.H. Habets, Kunstschilder,
W.K. de Hardt, Schrijver,

_ J ,;_._·. Havermans, Beeldhouwer, 
v.d. Heuvel, Oud-voorz. B.N.M.O .
.A • .A.M. Horsting-Boersma, schrijfster,
Mej. Titia Jager,

v C .J. Kelk, Sohri j ver, 
J.C. Kick-From,
B. Knap, Tandarts, f 

P. Korthuijs, Schrijver,
Dr. W.E. Kreger, .Arts,1 I-I. Mei j ers-Kehrer, Wereldfederaliste,
.A. van Pelt, Dichter,

- J. Ponsteijn, �(unstschilder,
Silvain Poons, Toneelspeler,

-Dr. 1
11i.J, P1�e.msela, Leraar,

VFlorrie Rodrigo, Danseres,
VCharleij Toorop, Kunstschilderes,

J. de Vet, Middenstander,
Margot Vos, Dichteres,

.Dr. c.J. Vos, 
v J .J. Voslrnil, Kunst schilder, 1 

Hendrik de Vries, Schrijver, 
VTheun de Vries, Schrijver, 
'/P:i:of. Tu1r. C. W. de Vries, Hoogleraar, 

.---Mr. H.P.L. Wiessing, Journalist . 

. f 



In de volgende buurten en bedrijven zijn Februari-comit�_1 s opgericht 
of zijn in oprichting: 

Ducroo en Brauns, 
Amsterdamse Haven, 
Fa. 3erg en Bijlsma(bouwobjecten in Amsterdamse en Rotterdamse Haven) 
Overheidspersoneel Jlmsterdam, 
Amsterdamse stadsreiniging sectie 2 en� en garage Oost, 
Taxi-chauffeurs, Amsterdam, 
3randstoffenwerkers, .Amsterdam, 
··.ifester Suikerraffinaderij 

1 
.Amsterdam,

Superfosfaatfabriek, .Amsterdam,
,1etaalgieterij Holland, .Amsterdain,
Oud Zuid, .Amsterdrun,
Ziekenhuizen Amsterdam,
Mercatorbuurt, .Amsterdam-West.

V�rder ontving het coillité adhaesiebetuigingen van de: 

Vakgroep Kleer.ü1alrnrs, 
Oomité.Kinderuitzending 7ordaan,. 
Personeelsleden Cliché-fabriek Nederland, 
Gemeente-arbeiders Den Haag, 
Een aantal esperantisten, 
Enige Scheveningse Vissers, 
N.V.B., afd •. Nieuwendam, 
O.P.S.J., .Afdeling Haarlem, 
Hoofdbestuur A.N.B.z., 
N.V.B., Afd. Oud-West, Amsterdam, 
N.V.B., ilfd. IJmuiden, 
Ledenvergadering A.B.W.B., West, Amsterdam., 
N.V.B., .Afd. CentrL1m 1 Amsterdam, 
HDe Diabelli 's 11

, Musical .Act, .Amsterdam, 
Vereniging van Amateurs en Musici en .Art is ten, .A.msterdai.n, 
B.L.Z., .Afd. Amsterdam. 

namens .het comité, 
B. Brandsen, secr.

• 
• 
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tiierbij ;.1oge 1-1
·: �1 t!cr� chter, dat het moge

lijk is· gebleken kennis te nemen van een schri.j-
ven dd. 21 Januari 1952, hetwelk het I'8.nd�lijk 

. · ·i:>ecre�iaa.t de� �.v.c. heeft gericht aan �e 
· Plaatselijke Centrales, de L andelijke Bedrijfs-

bonden én de uistrj�ct.spropa .. e:andisten.

· Dit schrijven bev•t een verklaring, waarin :
w�rdt· _opgewekt tot· deel.name aan de �P 24 Febru- !

· ari e.k. te Amstêrdam. te houden herdenking van i
de ·Februa.ristNdng 1941. 

. . 
Zeer waarschijnlijk tie deze verklaring be-. 

stemd om te.worden versprei�. Hierva n ia tot he-
den evenwel niet geblekan. 
. . E� a.fsch?_-ift van genoemd t;tchrijven wordt 
hierbij gevoegd. . . . 
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A t s c h r i f t 

EBNH.IHDSV AKCElfrRAIE 
Landelijk Secretariaat

Vondelstraat 54 
Amsterdam 

Áms.terdam, 21 Januari 1952. 

• 

-

• 

• 

/ 

Waarde makkers, 

Aan de Besturen der Plaatselijke·Centrales 
de Landelijke Bedrijfsbonden en 
de Districtspropagandisten. 

Onderstaand làten wij een verklaring volgen, opge
steld door het Verbondsbestuur in zijn zitting van 17 Januari j.l., 
betreffend de Her<ilenking Februari .staking 194!. Wij verzoeken U hier
van _gfed.e nota_ te nemen en aan de hi�rin gedane oproep gevolg te ge
ven. 

.· Met 'kameraadschappelijke greeten 
Namens het Verb.best. E.v.c. 

\ 
(get.) c.9eugjes. 

YJRKLARING. 
Het Verbondsbestuur van de E.v.c., bijeen in zitting 

d.d.17 Jan�ari 1952, heeft met ins�mming kennis genomen van de op
roep van het·comit� Herdenking Februari staking 1941. 

Het Verbondsbestuur is van mening, dat o�tandigheden, waaronder 
deze herdenking in 1952 plaats vindt, aan alle leden van de E.v.c. 
e; aan alle vredestrijders'de dure plicht oplegt, de aanstas.nde her
denking nog groter en nog massaler te doen worden, dan de.tiende en 
onvergetelijke herdenking van het vorig jaar, waaraan 75000 mensen 

, deelnamen en die een bron van nieuwe strijd tegen het fascisme en

voor de vrede betekende. De mensonterende vijand, waartegen de hel
den van de F�bruari staking met het·offer van hun leven hebben ge
streden, wordt aan onze grenzen en in Nederland zelf tot nieuw leven 
gewekt. In West-Duitsland herrijst een leger odder de bevelen van de 
vroegere nazie-s. In Nederland opende de regering de. poorten van de 
gevangenis voor de brandstichter van Putten, Gen. Christiansen en be
genadigde zij de beul van het concentratiekamp Amersfoort, Kotttlla. 
In Nederland is de jonge soldaat en vredestrijder,Piet van Staveren, 
tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld en werd de .jaarlijkse her
denking van Hannie Schaft door de regering met een verbod en pantser
wagens beantwoottl• Het z.g. ambtenarenverbod, dat vooruitstre,vende 
ambtenaren met ontslag bedreigt is de jongste stap van de Néderiandee 
regering qp weg naar het .fascisme. Deze maatregel is gericht tegen 
dezelfde·ambtenaren, die in .Februari l94J. vooraan gingen in de strijd 
tegen de jodenvervolging, tegen het fascisme, voor onze onafhankéllji.. 
heid. Het Verbondsbeetuur vari de_E.v.c. beschouwt de herdenking van 
de Februari staking 1941 als een bes.lissende biJdrage om de! weg naéµ"_ 
het fascisme in Nederland te versperrén. 

· Het roept daarom de leden van de E.V .c. en alle democraten op·
om de staking in de grootst mogelijke eenheid te herdenken, om zich, 
te organiseren in alle groepen van ons volk omvattende Februaricomi
t� 1 s en een massale deelname aan de aanstaande Februari-herderuq.ng 
op 24 Februari op het Waterlooplein te Amsterdam. te verzekeren. 

Het V erbondsbestulll' E.v.c."

. .  , ... 
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1952 

Bijgaand doe ik U toekomen een afschrift 
van een oproep aan de havenarbeiders tot 
deelneming aan de herdenking van de Februari-
staking van 1941. 
Gericht aan: Hendrik ·vvillem van de PoJ.:,1 ge-
boren te Arnhe1n, 2.10.1921, 
Gelijktijdig met deze oproep werd aan v.d.Pol

een exemplaa1� van het bedrijfsblad ''De taxi
cha.tlffeur'' nr. 4 van Jan. 1952 van het ABT

taxi bedrijfsbestuur toegezonden • 
• 

•

E in d e. 
----------

28.1.1952 • • 

• 

. . 
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AFSCHR IFI' • 

FEBRUAR I- HERDEN KING 

Oproep aan de Havenarbeiders 

Ondergetekenden roepen alle havenarbeiders op, deel te nemen aan de 
elftde herdenking van de Februari-staking van 1941. 

De havenarbeiders herinneren zich de herdenking van 1951 nog wel. Dit 
was een groot se manifestatie. Meer dan 75000 mensen namen hieraan deel. 

Deze �aren van verschillende poli.tieke en godsdienstige overtuigingen. 
Alle, zowel politieke als geloofsverschillen werden opzij geztt. 

De havenarbeiders vormden een indrukwekkende stoet in deze demonsbratie 
Allen voelden dat het hun plicht was, niet alleen de kameraden te her
denken, welke in 1941 waren ter dood gebracht door vuurpeletons of in 
concentratiekampen, doch dat deze demonstratie tevens een vlammend 
protest was tegen het opnieuw opkomende fascisme en tegen de oorlogs
stokers. 

Wij zijn nu weer een jaar verder en nog dagelijks wordt het ons duide
lijker dat de reactie de ernstige bedoeling heeft met fascistische 
maatregelen de Nederlandse bevolking te tirnaniseren. 

Gene1•aal Christ iansen, welke verantwoordelijk was voor het schande.:alijk 
optreden tegen de Februari-stakers en de verwoesting van Putten, wordt 
in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, Kot alla, wordt g1•at ie ver
leend als voorloper van zijn invrijheidsst�elling. 

Vele havenarbeiders zijn door de beulen, welke in 1940-1945 in Neder
land aan de macht waren, vermoord, o.a. de kameraden J • .:rv1a1•inus en J .v.d 
Berg. De meeste Joodse havenarbeiders zijn vergast of in concentratie
kampen omgekomen. 
Er zijn er te veel em ze allen te noemen, doch wij denken aan Meijer De 
gen, Sam Brasum, Bennie de Homdt, de Ritmeesters, de Jutten en Koker
noot en zovele anderen. Nimmer hebben wij deze kameraden weergezien. 
Tegen de joodse kameraden was de vervolging in 1941 speciaal gericht. 

Als havenarbeiders, ongeacht van welke organisatie zij deel uitmaken 
of omgeorganiseerd zijn, hebben wij de dure plicht dit jaar te zorgen 
dat de deelnamen van de havenarbeiders aan de Februari-herdenking nog 
groter zal zijn als het vorig jaar, omdat we niet zullen dulden dat 
het fascisme opnieuw de kop opsteekt. 

Daarom roepen ondergetekenden dan ook alle werkers in de haven op, om 
de geest van verzet hoog te houden en de moedige daad van de Februari
staking te herdenken on/der de leuzen: 

Voor een emeens�ha peli"ke herdenkin van de roembi'ke Februari-staki 
van 10 1: 
Tegen vrijlating van oorlogsmisdadigers en wederopstanding van een nazi 
leger; 
Tegen de gevaren van een herlevend fascisme. 

A. Jomgbloe:è.t Vinkenstraat 61 1' Gerrit Albels Gr.Wittenb.str.152 a'
Havenarbeider, twee jaar concen- Gepensioneerd havenarbeider 
tratiekamp Neuen Gamrneh 

D.IQeinsma, oud havenarbeider
bestuurder van de A.B.T.
J.Kokernoot Oude Schans 15
broer van michel 1Cokernoot, ver
gast in Auschwitz

J.Schaap Ferd.Bolstraat 23 1' 

Havenarbeider
H .Barewijk, Hoeksewaardweg 27
Havenarbeider-Classificeerder
Th.Plas Egelantierstraat 95 '''
Havenarbeider.

Secretariaat: C.Schuring, Balistraat 136 11' 

Havenarbeider; Bekend Verzetsman. 
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Kort verslag van dP. besloten ledenvergaderin� van de Communistische Parti� Nederland,afd.Rotterdam , 
gehouden op Donderdag 24-1- 952, te 20 uur, ten huize van 

'I.. Schuurbiers, Mar�n, geboren 27-9-1914 te Vlissingen(bek.). 

Aanwezig 14 personen, o.w. 5 vrouwen. 
De vergadering was �ondeling aangekondigd.

"'- Letterman, Jan, geboren 29-11-1913 te Nieuw 
Be�erland(bekend), als voorzitter fungerend, opent te 
20.20 uur de vergadering en geeft een overzicht van de 
leuzen, welke door de �art�, ttjdens de verkiezingsactie
gevoerd zullen worden.(Een afschrift van het Ontwerp 
Verkiezingsprogram 1952 is aangehecht). 

[ 
De verkiezingsactie, waarbij vooral het financi-

1 ele gedeelte niet· vergeten mag worden, moet en kan slagen. 
rli 

I 
Om aan de financiële taak te voldoen, zal op 1 Februari · : 

lfp/��1 weer een enveloppenactie worden gehouden, waarvoor alle 
' werkers ingesch

q
keld moeten worden. Ook het werken met 

\ de verkiezingsaandelen (de zgn�zuilenactie") mag niet 
lverwaarloosd worden.· (Een fotocopie van een verkiezings
Laandeel is aangehech�). 

Spr. gaat dan uitvoerig in op de a.s. her�enking
van de Februarist'aking en zegt, dat deze dit keer grootseri
van opzet zal z�n dan ooit tevoren. Alle pgt. zullen 
hieraan deel moeteri nemen. De rei.s zal per autobus gemaakt
worden en via de Grebbeberg gaan.,waar een bezoek aan het 
oorlogskerkhof gebracht zat worden. De kosten bedragen 
f 3.75 per persoon, welke per spaarkaart voldaan kunnen 
worden. ( Een fotocopie van de ze sp[.:.arkaart i"s eveneens 
aangehecht). 

Op Woensdag 30 Jan. a.s. zal in gebouw "Pniël 11

een feestavond word.en gehouden voor pgt. en Waarheids
lezers, waarb� tevens een tombola znl worden gehouden.

Alle pgt., hier hedenavond aanwezig, moeten 
volgende week Donderdagavond een lijst inleveren waar 
tenminste 10 handtekeningen op staan als protest tegen 
het ambtenarenverbod. De ljisten kunnen zelf vervaardigd
worden. 

Voorts moeten alle werkers er voor zorgeri dat 
ze in h1m eigen omgeving adressen verzamelen van Parool
en Vr�e Volk-lezers. Op'deze adressen moeten wij bij voor
keur met manifesten,l!!.Tochures, enz. werken. 

-Ook-
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�erdenki11.9ócomité 
FEBRUARI-STAKING 1941 

Secretariaat: B. Brandsen 

Alrikanerplein 37h, Amsterdam-0. 

DIE1rnTGEHEIM. 2 Februari 19520 
:.::===-======:::-::� 

No. 20105/148 - 96 .. 

01) 29 J·anuar:t 19 52 ontving

�2
i E o i :3ecretaris van het G" O. LVI .N .. , afdeling 

Geleen" wonende te Geleen, Leeuwerilrntraat 22 1 een 

schrijven van het 

HERDENKINGSOOMITê 

Februari-stak:Lng 1941 

Secretariaat: Bo Brandsen 

Afrikaner:plein 37 h :: Amsterdam - Oost" 

Het schrijven was bedoeld als oproep tot adhaesie

betuiging aan de a,s o herdenking �ran de Februaristaking 

194L, 

DG aan J?ae,3 toegezonden stukken gaan. als bijlage 

hierbij o

Alleen verzonden aan BcVoDo (2x)o 
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fJnde.rg�i;tel{er1de lle<,)ft kennis gano(nen.. ·vEta c.le o�Jl�Ot-11? vaJ.1 hat 

O(Jn1i t� I:,J�élen1t1ng l?eb1�<.1arl:-stakit1f! 1941 en êfill iaext·ta.1 11e1f\aone:n, 

111j /Zij ORéier·steur>.'.U deze 01:1roêp en de V(�rl�J�tal"ir1e; V€l!l .. hàt co.:r1i té

oin de 1{:on1en(le lieru. e.t1ltillg op r-!4� Feb1...-ua1'ii � .• 1:.1. t a P.,fnsterclarn tE-;

heutler1� 

Hij /Zij roe11t ti.e l"e(lerland.s�ï bevoljrittg op 0111 0p Zo11da,� 24 F()

bx�Ltstri et. s. mctssaal lieel te r1err1ett ae41: ds tt@J1(�lettliing. 
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Secr. B. Brandsen, Afrikanerplein·37 hso 
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. Amsterdam, 28 Januari 1952
' 

L.S., 

Tot op hed"en 
gen binnen: 

kvva111en o.a. van de navolgende personen adhae si e1)etuigi11-

Peter Alma, Kunstschilde�, 
D. van Beek, zanger,

Oh11s Beek.man, l(unstschilder, 
..A.nna Blaman, Schrijfster, 
w.s. Hugo van Dalen, Dominee, 
Dr. C o. van Emden Baas, Arts, 

• 

• 

H� van Gogh, Repetitor, 
�. van qogh Kaulbach, Schrijfster, 
E� Meijers Kehrer, Wereldfederalist, 
J. d"e Vet, �:Ii d"c1ens t and"er,
J�J. Voskuil, Kunstschilder,
Prof.Dr. o.w. de Vries, Hoogleraar,

, Tl:.i:.un de Vries, Schrijver, 
Dr. �!I. J. Pre1nselEt, I.1a:t., �:i: -r, 
Til Brugman, Schrijfster, 

• 

• 

Silvain Poons, Toneelspeler, 
Willrj B9ers, Kunstschilder, 
Hendrik de Vries, Schrijver, 
L.P.J. Braat, Beeldhouwer, 
l\,ir. H. P. L • ·vv ie s si i1g, Journalist , 
B. Knap, Tandarts,
Bets Baijens, Schilderesi
Margot vos,Dichteres,
W • E • Kr eg er , .A.r t s , L • • 

J .vv. rI0.vern1a�ns, ... Beeldhouv/�r, · 
A. van Pelt, Dichter, •

Florie Rodrigo, Danseres,
Oharleij Toc�op, Kunstschilderes,
·;v i 11 e1-11 I(. de I-Iarël t , S cl1.r i-j ver,
P. Korthuijs, Schrijvero

namens het coffiité, 
B. Brandsen, secr .

• 

' 



OPROEP A!f! Q .11!. NE:ó:::RL.ANDSE B .�VOLE.Il'fG 

Landgenoten 

Onderstaande pe�csonen en het Go.mi té Herdenking Fei)r.uaristalting 1941 
roepen alle Federlanders op, à.eel te nemen aan de l!e herdenking van 
de Februar ista.king 1941. 

De st aking in Februari 1941 was de eerste grote uiting van .o.et 
verzet tegen de terreur en de bezetting van ons land, tegen de 
Ollillensel ij lee Joden vervolgingen� 

Op die dag van de staking smeedde het _werkeride volk een hechte 
sed.nenwerking tegen het .Oui tse .fascisme en haar Nederlandse helpers, 
voor vrede en nationale onafhankelijkheid, 

Vandaag echter worclen diegenen., waart.egen de Febru.ari-staking zich 
richtte, opnieuw bevrnpend. Hieraan verleent de Nederlandse regering 
hae.r volle .nedewerking. De oorl ogsm.isdadigers ·krijgen gratie en 
worden �rijgelaten. 
Generaal Christi.ansen, de man die verantwoordelijk is voo� het. 
schàndelij�. optreden tegen d e  Februari-stakers en de verwoesting 
vah Pu. t ten, V(ordt i.1.1. vrij heid gesteld. 
De beu.l van .Amersfoort, Kotälla, wordt gratie verleend, als 
voorloper voor zijn invrijheidstelli_ng. 

Naast deze handelingen van de regering staat -het schandelijk 
. verbod van de Ha.nnie Schaft-herdenking en cle pogingen. van de 1�e
derl andse aLJ.toriteiten, Offi elke herinnering aan het verzet van 
de jaren 19LJ-0··19LJ-5, u.it te bannen. 

Ondergetelrnnden zijn van mening, da.t .het t.b.ans ineer dan Ooit 
noodzakelijk is, de ge_est van verzet hoog te houden en de moedige 
daad van de Februaristaking in massa te herdenken. 

Zeei: vele landgenoten, waaronclel" t iendu.izende.n J ooétse me de ourgers, 
lieten in de strijd tegen het fascisme en voor de vrij.heid van 
ons land, .b.et leven. :Oui zend en en nog eens clu.iz enden zuchtten 
jarenlang in concentratiekampen en gevangenissen ••••• 

Deiarom is het nodig, om ...nede en vooral op de ko1nende Febru.ari
stalüng··herdenking, . ·ce getuigen van eerbied en dankbaar.b.eid · voor 
het offer dat duizenden brachten voor do vrijheid en nationale 
onafhanl�elijkhoid van ons land. · 

Le.ten c1e werkers· op deze dag u.i ting geven aan .hu.n afschuw van het 
fascisme van van hun strijdwil getuigen tegen hen, die pogen het 
fascisme nieu.w leven in te blazen. · 

Derhalve doen wij een beroep op partijen, örganisa:tie's en perso
nen, 01.n actief deol te nemen aan de voorbei-·eicUngen van de her
denking en adhaesie üet deze oproep te betuigen. 

VOOR :r.-::.?Ff GET1iV�::::;.r:rsOJ�L.l\.PFELIJIC(E rnERDKi\TKING V.AN DE H.OJ�J:.ffiIJ�CE 

FE:SRUARIS'r1\KING 1941 

TEGEN VHIJL.ATI}TG V.AN OORLOGSMISû.ADIGERS El'J w.m:.,::nops·r.AHDING V.AN 

EEN NLG.JW NAZI-LEGER. 

rEGEN DE GT:;;VAREN VAN TI.!:l!N EERLEVEND F.ASCIS:'fü. 

z.o.z.
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Comité 
HERDENKING FEBRUARISTAKING 1941 

Secr, B. Brandsen 
Afrikanerplein 37 hs.

1
Tel. 55769 

A m s t e r d a m - O 
11 Il Il Il Il Il Il II Il Il 11 11 Il Il 11 11 . Il 

Niij nheer/Mevrollw 
1 

Amsterdam, 14 Januari 1952. 

Bijgaand zenden wij U een oproep ann het Nederlandse Volk, onderte

kend door het comité Herdenking .Februaristaking, alsmede door een 

aantal personen. ·revens laten wij hieronder volgen ·de verkla�ing 
1 

. ' 

van het comité over de datum van de herdenking. 

Van zeer vele zijden ontving het comitA reeds b�ieven en moties, die 

allen adhaesie inhouden met de doelstellingen van h�t comi t·é. 
Het comité richt 'zich thans ook tot U met het verzoek Uw sympathie 

met zijn st-reven te betuigen. 
Aangezien wij menen dat U gaarne in het bezit zult willen blijven 

van de oproep verzoeken wij U uw hand tekening te willen pl a:'.t sen 

� op de doorslag, die zich in bijgaande enveloppe bevindt. 

Wij zien Uw adhaesie gaarne tegemoet. 

- - - - -'  

Hoogachtend, 
namens het comité, 
B. Brandsen, secr.

- - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -

VE RKL.ARING 

.AiJ.sterdam, 9 Januari 1952. 

Woensdag 9 Januari 1952 kwam het comité Herdeking Febrllarista
king 1952 bijeen en besprak de organisatie van de'komende Her-
denking. 
Het comité is van mening, dat, gezien het feit dat de staking 
in 1941 van nationale betekenis is geweest, ook de herdenking 
een nationaal karakter moet dragen. 
Iedere Nederlander dient dan ook in de gelegenheid te zijn 
aan deze herda::iki.ng deel te nemen. 

Daarom stelt het comité, in overleg met vertegenwoordigers van 
bedrijfs- en buurtcom1t, 1 s, zich voor een landelijke bijeen
komst te ftorganiseren op Zondag 24 Februari 1952 op het Water
looplein en een herdenkingstocht vanaf het Waterlooplein naar 
de Nieuwe Oosterbegraafplaa�s, waar helden van de Februari� 
staking zijn begraven. 
Op deze begraafplaats zal gelegenheid zljn tot het leggen van 
bloemen. 
Het comité roept èen ieder op deel te nemen aan de voorberei
dingen tot het slagen van deze herdenking. 
Laat de herdenking van dit jaar die van verleden jaê,r nog 
overtreffen. 

namens het comité, 
B, Brandsen, sècr. 
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GEMEENTEPOLITIE SMAI.LINGERLAND 

Aan de Binnenlandse Veiligheids 
Dienst 

- -

Onderwerp: 

Ja va straat 110 • 68 

VERTR<)UWELIJK. 'S.::. G&Y��{I-IAG��,-
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Schrijven 
Herdenkingscomm.Febr,staking 

No. 35� p 1/.�i //,/�,< rachten, 8 Februari 52. .
___..-:: • .. 

Tel. K 5120-2175 

' · 11 F 1952 

• 

Bijlagen: 

• 

.. ..,. 

Ît. l, ·�i /?--·•,,.,h -
Il "'% • _,. w .. -' tJ v . � � 

Bijgaand doe ---il U' toekomen;een a:fschrift van 
schrijven van het Herdenkingscom.mite'der Februarista.king 
hetwelk een dezer dagen werd toegezonden aan een inwoner 
deze gemeen te. - -

een 

1941, 
van 

Deze persoon was werkzaam in de  illegaliteit en 
,# is anti ... corn.mu.,.Y.1istischci

• 

Hi · wilde het origineel zelf behou��n,doch stelde 
de I.D. Smallinger an in-� · · · · ·o1n>Jl(1f�-fên�··afschrift te

vervaardigen. 
Bij het schrijven1 was nog gevoegd een ge�rankeerde 

enveloppe,geadresseerd aan ginoemd commite�adres Afrikanerplein 
no.37 h8 .Amsterdam. \.,� .. ,..__

+1 ;�· 
Uit de informatie bij meerdere oud-ill•3gale werkers 

�-bleek, dat �iet 1neerdere pefsonen een dert?;elijk sch1--ijven heb-
ben on t-vang:en. �,. 

�.(!;
�· 

�: � ..
_,..., i!� 

f
.' 

' ("it,T'hJ'"..r:; ,- . 
11(:.2� l!i��{f. • 'r 

' �..6.�f".. 2· . '!'JI:... 
Jo,,, • ... .. �t 

. . -� 

De Inspe teur-Korpschef, 

.Visser. 
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• 
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Comi t� 
Herdenking Februaristaking 1941. 
Secr.B.Bransen. 
Afrikanerplein 37hs.Tel.55769 
Amsterdam o. Amsterdam.14 Januari 1952. 

Mijnheer/Mevrouw, 
Bijgaand zonden wij U een oproep aan het Nederlandse Volk,ondertekend 
door het comite'Herdenking Februaristaking,alsmede door emi aantal 
pe�sonen.Tevens laten wij hieronder volgen de verklaring van het comi-
t� ovar de datum van de herdenking. · · 

Van zeer vele zijden ontving het comite'reeds brieven en moties,die 
allen adhaesie inhouden met de doelstellingen van het comite: 
Het comite'richt zich thans ook tot U met het verzóek U"i syphatie met 
zijn streven te betuigen. 
Aangezien wij menen dat U gaarne in het bezit zult willen blijven van 
de oproep verzoeken wij U Uw handtekening te willen plaatsen op de 
doorslag,die zich in bijgaande enveloppe bevindt. 
Wij zien Uw adhaesie gaarne tegemoet. 

Hoogachtend, 
namens het comi te' 
B.Brandsen,secr •

VERKLARING . 

Amsterdam,9 Januari 1952. 

Woensdag 9 Januari 1952 kwam het comite�Herdenking Februaristalting 1952 
bijeen en besprak de or6anisatie van de komende Herdenking. 
Het comite"is van mening,dat gezien het feit dat de staking in 1941 
van nationale betekenis is geweest,ook de herdenking een nationaal 
karakter moet dragen. 
lederen Nederdander dient dan ook in de gelegenheid te zijn aan deze 
herdenijing deel te nemen. 
Daarom stelt het comi�e'in overleg met de vertegenwoordigers van be
drijfs en buurtcomite s zich voor een landelijke bijeenkomst te organi
seren op Zondag 24 Februari 1952 op het Waterlooplein en een herdenkings 
tocht vanaf het Vfaterlooplein naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats,waar 
helden van de Februaristaking zijn begraven. 
Op deze be�raafplaats zal gelegenheid zijn tot het leggen van bloemen. 
Het comi te roept een ieder op deel te nemen aan de voorbereidingen tot 
het slagen van d::,ze herdenking. 
Laat de herdenking van dit jaar die van verleden jaar nog overtreffen. 

Namens het comi te' 
B.Brandsen,secr.



• 

• 

OPROEP AAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING 
La.ndgenotenl-

---

Onderstaande personen en het Cmite'Hardenking Februaristaking 1941 
roepen alle Nederlanders op,deel te nemen aan de lle herdenking van de 
Februaristaking 1941. 
De staking in Februari 1941 was de eerste grote uiting van het verzet 
tegen de terreur en de bezetting va.T"J. ons land, tegen onmenselijke Joden
vervolgingen. 
Op die dag van de staking smeedde het werkende Volk een hechte samenwer
king tegen het Duitse fascisme en haar lTederlandse helpers, voor vnede 
en nationale onafhankelijkàeid. 
Vandaag echter worden diegenen,waartegen de Februaristaking zich richtte 
opnieuw bewapend •• Hieraan verleent de Nederàandse regering haar volle 
medewerking.De oorlogsmisdadigers krijgen gratie en worden vrijgelaten• 
Generaal Christiansen,de man die verantwoordelijk is voor het schande
lijk optreden tegen de Februari�stalcers en de verwoesting van Putten, 
wordt in vrijheid gesteld. 
De beul van Amersfoort,Kötalla wordt gratie verleend,als voorloper voor 
zijn invrijheidstelling�-
Naast deze handelin,:en van d'2 regering staat het schandelijk o�F-eàeB
verbod van de Hannie-Schaftherdenking en de pogingen van de Nederlandse 
autoriteiten om elke herinnering aan het verzet van de jaren 1940-1945 
uit te bannen • 
Ondergetekenden zijn van mening dat het thans meer dan ooit noodzakelijk 
is de geest van verzet hoog te houden en de moedige daad van de Febru
aristaking in massa te herdenken. 
Zeer vele landgenoten,waaronder tienduizenden Joden medeburgers,lieten 
in de strijd tegen het fascisme en voor de vrijheid van ons land,het 
leven�Duizenden en nog eens duizenden zuchtten jarenlang in concentratie 
kampen en gevangenissen ••••• 
Daarom is het nodig,om mede en vooral op de komende Februaristaking
herdenking te getuigen van eerbied en dankbaarheid voor het offer,dat 
duizenden brachten voor vrijheid en de nationale onafhankelijkheid 
van ons land. 
Laten de werkers op deze dag uiting geven aan hun afschuw van het fas
cisme en van hun strijdwil getuigen tegen hen die pogen het fascisme 
nieuw leven in te blazen. 
Derhalve doen wij een beroep op partijen organisatie's en personen,om 
actief deel te nemen aan de voorbereidingen van de herdenking en adhaesi 
met deze oproep te betuigen. 
VOOR .J.:EN G3M.SENSCHAPPELIJKE HERDENJ::ING VAN DE ROEivIRIJKE 
FEBRUARISTAKING L94l..

TEGEN VRIJLATING VAN OORLOGSMISDADIGERS EN WEDEROPSTANDING VAN EEtil 
NIEUW NAZI•LgGER. 
TEGEN DE GiVAP.EThT VAN EEN H8RLEVEND FASCISME" 

w.g ...

Ell>ALTHOFF 
G 11ALTHOFF -LOUBE� 
Dr.P. ·vAN ANROOY 
L.BOAS
G.DEN B:EtABANDER
J.BRASSER
C.A.,.vd BROEK
Ci.DE DOOD
S.GOUDStIID
WED. HASPELS 
c.J"vd KRAAN
K.vd MOLEN
D.v.NIMWEGEN
J .RUGGENBRINK
F.SIBIGER
c.F. VISSER
G.WAGENAAR
Jos-�IBAUT
B.BRANDSEN

------------

uitgever AMSTERDAM. 
lerares 

tt, 

musicoloog DEN HAAG. 
onderwijzer AMSTERDAM. 
dichter "

Fabr.arb. ZAANDAM. 
lasser UTRECHT. 
ketelsmid AMSTERDAM. 
letterk. Il 

huisvrouw tl

hoboist Il 

Altist u

chauff'eur Il 

reinig_er Il 

beebdhouwer tl

bouwv.arb. u

lid 2e kamer tl 

soc.wer�ster 11 

nF"lffiens het Comi te _.

He:.. .. denking Feb. staking 1941 



Comite' 
Herdenking Februaristaking 1941 

Secr. B.Brandsen. 
Afikane rplein 37 hs.Tel.55769. 
AMSTERDAM . 

L.S.

Amsterda m 22 Januari 1952. 

T ot op heden kwamen van de navolgende personen adhaesiebetuigingen 
bij ons binnen& 

Pete r Alma-Amsterda m-Kunstschilder 
D.van Beek�Amsterdamazanger.
Chris Beekman-Amsterdam-K.schilder
Anna Blarnan-R.dam-schrijfster
a.s.Hugo v.Dalen-Dominee
Dr.c.v.Emden Boas-A.dam
Anna v.Gogh KaulbacháH.lem

J.H.Habets-Valkenburg�Kunstschilde 
E.Meijers Kehrer-Bussum We d.Fefü,
J -.de Vet-A. dam-rn.iddenstander
J.J.Voskuil-Amsterdam-Kunstsch.
Prof.Dr.c.W.de Vries R.dam-Hoogl.
Theun de Vries.Adam-schrzye r.

schrijfster.
Namens het comit' 
B.Bransen secr.

�.f§chrift van de doorsl�verkla r�� 

Ondergetelel.de heeft kennis genomen van de oproep van het comite' 
Herdenking Februari-staking 1941 en een aantal personen. 
Hij/Zij ondersteûnt deze oproep en de verklaring van het Comite' 
om dp komende herdenking op 24 Februari a.s.te Amsterdam te 
houden. 
Hij/Zij roept het Nederlandse volk op om op Zondag 24 Februari a.s. 
massaal deel te nemen aan de herdenking. 

Handtekening 

•••• • • • • • • • • • • • •  

Naam a •••••••••••••• 

Sdress•&•••••••••••• 
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Hierbij 11.eb ik de eer U te d&en toekome11. ee ëx .. �· van 
de p�flette11.,\,velke _te Jubbega dezer da-gen 11.uis aan 11.uis 
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. zijn verspreid. 
� Va.11 de onderte1cenaars zijn bekend Geert Popkema\ Ju"bbega

J<..\ 174 A. Brouwer,Jubbega 289 en Jan de �oer;Hoornsterzwaag 257.

Betr, de andere ondert. zullen d2 kaarten U worden 
toegezonden. 
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'J;.\J'J JU_BE�Su\ 

Op 24 Februari zal het 11 jaar geleden zijn, dat he·t Nederlandse volk 
het verzet heeft aangebonden tegen het vresel.ijk't monster, het Duitse 
fascisme. 

Daar deze dag alle jaren door duizenden Nederlanders wordt herdacht, 
zal het ook dit jaar in nog groter getale de uitapraak moeten doen, 
voor een alles behoudende Vrede, om te voorlrnmen, dat ooit het Neder
landse volk weer in een nieuwe oorlog wordt gestort • 

• �7ederom is men bezig in Duitsland een nieuw lege.'r op de been te hel
pen, wederom worden er grote kazernes en vliegvelden gebouwd ter ver
nietiging van de mensheid* 

• 

Zal het Nederlandse volk weer zijn beste zonen moetén gaan offeren? 
DAN ZËGGEN WE: NEE, TIAT NOOIT !

Daarom kunnen wij het beste onze verzetstrijders, die hun leven voor 
ons hebben gelaten herdenken door op 

24 FEBRUARI IN MASSA NAAR 
AMSTERTIAM TE TREKKEN ! ! ! ! 

NAMENS HET COMITE TER HERTIENKING 
VAN TIE FEBRUARI-STAKING 1941: 

( Geert Popkema 
A.Brouwer

"xl J. Oord
Jan de Boer· 

,.,-i E.de Boer-de Vries
� A. Bergsma
-x. H.Klijnstra

.A, Breit sma 
/' 

veehouder 
venter 
graanmaalbedrj.jf 
grondwerker 
huisvrouw 
veehouder 
zuivel 
veehouder 



Uit : OD 244 Rotterdam 

Voor : OD 1.412 

Ag. nr: 1 3101 3

UITTREKSEL 

Naam: VE.H.GADEBII\JGE1'T CPN ROTTERDAM 

Naam: CPN HERDENKirfGEN FEBRUARISTAKING 1941 

A&. : ID Rotterdam Datum: 15-2-52 

Aard van het stuk: Verslag van besloten vergadering leden CPN afdo Rotterdam 7 

gghouden op 7-2-52 

• 

Tenslotte worden de aanwezigen opgeroepen om de protestvergadering 

, -

in verband met het verbieden van de herdenk:ing van de Februaristakiv..g 
welke op ![aandag 11 Februari 1952 te 20 uur in t, Odeon'' zal worden 
gehouden, bij te wonen. 

zie bijlage 

• 

Uitgetr. door: J.v.D. Op aanwijzing van: B III 

Datum: 27-3-52

10204 - 5 1 
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Landgenoten 1. 

t 

Onderstaande i.J0I·so.:'lJrn en het Com.i té Herdenking Februaristaking 1941 
roepen alle Federlan.c.1.ers op� deel te nemen aan de lle herd.enlcing van 
de Febrt1a:c istaking l9Li-L 
De staking j il Feb ru a;.� i 194-1 was de eerste grote uiting van het 
verzet tegen de ter:ceL�:r en de üezetting van ons land, t�gen de 
on.menseli j lrn Jodenvervolgingen. 
Op die cï.ag -12.n cl.e ste..i.ang smeeclde het werkende volk een hechte 
samenwerking 'cegen t.et Duitse fascisme en haar Nederlandse helpers, 
voor vrede en nationale onafha.nkelijk.b.eid 1 

Vandaag ec.!'. ... �er worden diegenen, waartegen de Februaristaking zich 
richtte, opnieu·N bei.,,1apend.: Ei.eraan verleent cle Nederlandse regering 
hae.r volle ;:c,ecle,ierl:üJ,g. Oe oorlogsmisdadigers krijgen gratie en 
worden �rijgelaten. 
Generaal ChI'i st;.o.nsen, de man_ die ver an two ordelijk is voor het 
schandelijk optrede.G. �egen do FebrlleTi-stalcers en de verwoesting 
van Plltte�, wordt in vrijheid gesteld. 
De beul van .Amer sfoo��t > Koti:1lla,, wordt gratie verleend, als 
voorloper voor zijn invrijheiQstelling. 
Naast deze J:,.andelinge.ri V3L d.e regering staat het schandelijk 
verbod van de Hannic Schaft-herdenking en de pogingen van de Ne
derlandse'autoriteiter, Oill elke herinner ing aan het verzet van 
de jaren L)'-:·J-1945, ui ·i; t:e L-annen. 
Ondergetelcci:Jd,�n zijn van mening, dat het thans üleer, dan ooit 
noodzakeliji: is

} 
de ·g0Got van verzet hoog te houden en de moedige 

daad van de Pe01'.'uari.staking in massa te herdenken. 

Zeer vele lanct:;i�enoten, 'iif8.e.ro.nde1� tienduizenden Joodse medebt1rgers, 
lieten in de st�cijcl �e�ei1 het fasciane en voor d e  vrijheid van 
ons land, llet loven. Duizenden en nog eens duizenden zuchtten 

'_Î 
jarenlang in concentratiekampen en gevangenissen ••• ;. 

• 

Daarom is het nodig, Oi.i.l made en vooral op  de 'komende F ebruari
stalüng··herdonking, ce 'get lligen van eerbied en dankbaarheid voor, 
.iJ.et offer dm du i z.e11d.éü b,;_�ac.b. ten voor de vrijheid en nationale 
onafhankelijlchoid van cns land. 
Laten de werlc,:irs or, deze dag uj_ ting geven aan hun afschuw van het 
fascisme van van J:rnn stri J dwi i getLügen tegen hen, die pogen het.
fascisme niell� levan in te blazen. 
Derhalve doe� wij een beroep op partijen, organisatie's en perso
nen, om actief d.eol te .nemen aan de voorbereicUngen van de. her
denking en adbo.esi e :.:::i.et deze oproep te betuigen. 

VOOR 1�.Q·J GJ%I']:8ï·1 SC1.1I.1PPELIJKE EBRDKl\fKING V.AN D:C ROi:J:'lvJRI.JICE 
FEBRU.ARIST.AKING 194-1 

TEGEN VRIJL.ATIFG V.AN OORLOGSMtSD.AütGERS El>J w:rED:ïi.!ROPS·r.ANDING V.AN 
•' 

EE.l.\T NI fäJW NAZI -L�GER. 

'TEGEN DE G:i::;V_4REN. VAN EZN HERLEVEND FASCISNJE. 

z.o.z.



( w.g.) 

E • .ALTHOFF 

G • .AL'l'HOFF - LOUBÊR8 

Dr. P. V .AN .ANROOY 

L,BO.AS 

G • D fü,T BRAB.AFDER 

J.3R.ASSER

C , .A , v . c1 • BROEK

C. D:8 DOOD

S.GOUOSMIT

°\s:E:O • HASPELS 

C ,J. v .cl, KR.Al'iN 

K.v.d. l'iIOLEN

D. v, NIMWEGEN

J • RUGGENBRINK

F .SI -'.GER

C.F.VISSER

G .\Lt\GEN.A.AR 

JOS.JIJ.AUT 

B,BRAWDSEN 

- uitgever - .AJIISTERD.Al\{

- lerares - .AdS}'EH!J.AM

- musicoloog - DEN E.AAG

- bnderwijzer - _4.i�iS'I'fü1DAtVI

- dichter

- fa.brie1rnarbeider - Zi1AWD.AM

- lasser - u·r•ISCHT

- ketel Sülid

- letterkundige Il 

- huisvrouw Il 

- b.oboist Il 

- altist il_ 

- CLlauffeur Il 

- reiniger · Il 

- beeldhouwer 11 

- bouwvakarbeider Il 

- lid 2e I(eu.ner Il 

sociaal we1�1:ster 11 

- n8illens het 11 

Comit& Herdenking
Februaristaking 1941

1111111111111111 

Adhaesiebetuigen kunnen gericht worden tot het 

Comitf Herdenking Februaristaking 1941 
Secr. : B . .8ranclsen, 

.Afrikanerplein 37 hs • 
.AMSTEHD.AM-0, rrd. 55769 

Il Il Il 11 Il 1f 11 Il 

• 

) 

•



Verbj_nding: No.12 

Doss.131 J23-'52. 

• 

Onderwerp: Uitreiking yamfletten. 
• 
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Bijlagen: tv1ee 9

fJie1'1bij vvorde11 -Goegezo11d.e11 ·c,.1uee panu:·1e c Len, die i11.

·ver·band rrret a.e l1:!:ra.er1king va11 de }31e 1):;�uarista!-ci11b 1941
hier ter stede op 14 Jebruari 19�2 zijn verspreid en wel
.1fo ol ori_d_er· b.et per·so:r1eel -van de f'i1"1r1t� Tiál\f IIBY:J� er.i. l�o o 2
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Nationale herdenking Februari-staking 1941 
wordt bedreigd 

De burgemeester van Amsterdam, Mr. A. J. d'Ailly, heeft geen toe
stemming verleend tot het houden van de jaarlijkse nationale herdenking 
van de Februari-staking 1941 op Zondag 24 Februari a.s. 
Het comité Herdenking Februari-staking 1941 had voor die dag, evenals

vorige jaren, een bijeenkomst op het Waterlooplein en een gedenktocht 
naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar de verzetshelden van de 
staking begraven liggen, aangevraagd. 

Verleden jaar namen aan de herdenking 75.000 mensen uit het gehele 
land deel. 

• . Voor een waardige herdenl.ing

• 

De burgemester van Amsterdam wil de afwijzing aanvaardbaar maken, 
door _op Maandag 25 Februari, des morgens om 9 uur, in alle stilte, een t 
krans bij een voorlopig monument op het Waterlooplein te leggen. 
Ons comité is bereid hieraan mede te werken. 

Maar het protesteert tegen het feit, dat men grote delen van het N ederlàndse 

volk het recht wil ontnemen om op waardige wijze op Zondag 24 Februari a.s. 

zijn doden te eren en de Februaristaking � herdenken als begin van het natio• 

naai verzet tegen het Duitse fascisme. 

De oproep van het comité tot het houden van een nationale herdenkinJ? 
werd dit jaar door meer dan 100 vooraanstaande personen van allerlei 
levensbeschouwingen, door comité's uit bedrijven en buurten, steden en 
dorpen ondersteund . 

Alwij§i11g is hoon aan nagedachtenis 
van hen die vielen ... 

De pogingen van de autoriteiten om deze nationale herdenking belemme
ringen in de weg te leggen, zijn een hoon aan de nagedachtenis van de

tienduizenden Nederlanders, die vielen in de strijd tegen het Duitse 
fascisme, voór de vrijheid en nationale zelfstandigheid van ons land. 

Oorlogsniisdadigers vrij! 
Christiansen, de nazi-generaal, die verantwoordelijk is voor de terreur 
tegen de Februari-stakers en het platbranden van Putten, werd vrijgelaten 
en speelt 'thans zijn rol bij de heroprichting van een nieuw nazi-leger. 
Kotälla., de beul van Amersfoorf; :werd gra� verleend. 



Men poogt de herinnering aan·het 
verJZet uit te wissen 

Maar het herdenken van de slachtoffers van deze 3:1azi-schurken, het leggen
van bloemen op hun graven wil men verbieden.
Reeds eerder werd de HANNIE SCHAFT-HERDENKING verboden.
Thans wil men een schandvlek werpen op het trotse devies · aan ons
Amsterdamse stadswapen - heldhaftig, vastberaden, barmhartig - dat
als herinnering aan de: Februari-staking werd verleend.

Protesteert. Duldt gee,, verbod 
Tegen deze pogingen dient een ieder, die de geest van het verzet tegen
het fascisme wil hooghouden en niet wenst dat het fascisme wederom een
kans krijgt, met alle kracht te protesteren.
Het Amsterdamse volk was in Februari 1941 in staat gemeenschappelijk
op te treden tegen de terreur, voor de vrijheid van ons land.

1 

Het Amsterdamse volk zal thans gemeens�happelijk de schande van een
verbod· van de herdenking van deze nationale daad moeten voorkomen.
Stuurt uit buurt en bedrijven, als persooIJ,, vlammende protesten naar de •
burgemeester en stelt het comité hiervan op de hoogte.

·· Het Nederlandse volk wil in vrijheid zijn helden eren.

Het mag zich de nationale herdenking van de roemrijke Februaristaking 1941
niet laten ontnemen.

Het zal nooit vergeten welk een ellende het fascisme over onze stad en ons land
heeft gebracht.

EIST EEN NATIONALE HERDENKING VAN DE ROEMRIJKE FEBRUARISTAKING
HOUDT DE GEEST VAN HET VERZET HOOG
VOLGT NAUWGEZET DE PAROLEN VAN HET COMITé OP

DE NABESTAANDEN VAN DE 18 DODEN:
Wed, W. G. Auener-Schweisz. 
Wed. E. Haspels-Peetoom. 
Wed. B. Top-van Oostrom. 
Wed. E. Kraan-Kolder. 
M. Th. A. ten Hoedt-Lathouwer.

(wed. van C. G. v. Teeseling)
Wed, C. A. IJsberg-Alkemade. 
Wed. Prins. 
Wed, M. v. Heynlnge--Mell. 
Wed. Glas-Putten. 
Wed, G. Draaisma-v. Vuure. 
Wed. J. Ooyevaar. 
Wed. Bouwhuis-Tholen. 
Fam. A. Ch. Wolfswinkel. 
Fam. J. A. Gerritze. 
Fam. H. C. Vastenhotid. 
Fam .. R. Kors. 
Wed. J. Posthlllll8r-Celie. 

COMITé'S: 
K.L.M.
P.T.T.

Bouwvak. 
W.S.R. 
Telegraaf. 
Nestelroy. 
Blikman & Sartorius 
Bijenkorf. 
Haven. 
A.D.M. 
Hema.
Electro.

., Dijkman.
Taxi. 
Stadsreiniging. 
Metaal Holland. 
Ducroo &; Brauns. 
G.E.B: 
Fokker. 
N.D.S.M.
Hollandia Textiel.
Centrale Metaalcomité.
Centrale Overheidscomité.
Brandstoffenwerkers.

Zuid. 
Vrouwen van Ravensbrüdc 
Leidsebuurt. 
Oost. 
West. 
Oud Zuid. 
Eilanden. 
Oud West. 
Spaarndammerbuurt. 
J. W. Rädecker, beeldhouwer. 
J. Ponsteyn, kunstschilder.
Chr. Beekman, kunstschilder.
Or C. v. Emde Boas, arts.
Theun de Vries, schrijver.
J. W. Havermans, beeldhouwer.
G. Wagenaar, lid Tweede Kamer.
J. v. 't Hall-Brandsma, schilderes.
Charley Toorop, schilderes.
D. v. Nimwegen, arbeider.
B. Brandsen, , 

secr. Herdenkings-Comité. 

(Deze strook opzenden aan de secr. van het comité, B. BRANDSEN, Afrikanerplein 37 hs, A'dam-Oost). 

Ondergetekende(n) protesteert met.klem tegen ·de inoeilijkheden, die aan de Nationale Herden
king van de Februäri-sta.king op Zortdàg 24 Februari a.s. in de weg worden gelegd.
Naam: · handtekening 



'•· 

• 

Aan de 
Nederlandse 
bevolking 

Landgenoten! 
Onderstaanrtc personen en het comité Herdenking Februaristaking 1941 
roepen alle Nederlanders op, deel te nemen aan de lle herdenking van
de Februaristaking 1941. 
De staking ü1 Februari 1941 was de eerste grote uiting van het verzet
tegen de terreur en de bezetting van ons land, tegen de onmenselijke 
J odenvervolging,m. 
Op die dag van de staking smeedde het werkende volk een hechte 
samenwerking tegen het Duitse fascisme en haar Nederlandse helpers, 
voor vrede en r!ationale onafhankelijkheid. 

Herbewapening van de nazi's. 
Christiansen vrij! Kotälla gratie: 

Vandaag echter \>,'orden diegenen, waartegen de Februaristaking zich.
richtte, opnieuw bewapend. Hieraan verleent de Nederlandse regering 
haar volle medewerking. De oorlogsmis·dadigers krijgen gratie en 
worden vrijgelaten. 
Generaal Christiansen, de man die verantwoordelijk is _voor het schan
delijk optreden tegen de Februaristakers en de verwoesting van Putten, 
wordt in vrijheid gesteld. De beul van Amersfoort, Kotälla, wordt
gratie verleend als voorloper voor zijn invrijheidsstelling. 

Hannie Schaft-herdenking werd verboden ..... 
Naast deze handelingen van de regering staat het schandelijk verbod 
van de Hannie Schaft-herdenking en de pogingen van de Nederlandse 
autoriteiten, om elke herinnering aan het verzet van de jaren 1940-1945 
uit te bannen. 

Houdt de geest van het verzet hoog! 
Ondergetekenden zijn van mening, dat het thans meer dan o.oit nood• . 
zakelijk is, de geest van verzet hoog te houden en de moedige daad van 
de Februaristaking in massa te herdenken. 
Zeer vele landgei1oten, waaronder tienduizenden Joodse medeburgers, 
lieten in de strijd tegen het fascisme en voor de vrijheid van ons land, het 
leven. Duizenden en nog eens duizenden zuchtten jarenlang in concentratie• 
kampen en gevangenissen .... 

Herdenkt de Februari-staking 1941 
Daarom is het nodig, om mede en vooral op de komende Februaristaking.. 
herdenking te getuigen van eerbied en dankbaarheid voor het offer dat 
duizenden brachten voor de vrijheid en nationale onafhankelijkheid. van 
ons land. 



Laten de werkers op deze dag uiting geven aan hun afschuw van het fascisme en van 
hun strijdwil getuigen tegen hen, die pogen het fascisme nieuw leven in te blazen. 
Derhalve doen wij een beroep op partijen, organisaties en personen om actief deel te 
nemen aan de voorbereidingen van de herdenking en adhaesie met deze oproep te betuigen. 

Voor een gemeenschappelijke herdenking van de roemrijke 

Februari-staking 194:1. 
'\ 

Tegen vrijlating van oorlogsmisdadigers en wederopstanding 

van een nieuw nazi-leger. 

Tegen de gevaren van een herlevend fascisme. 

w.g. E Althoff, uitgever, A'dam; 
G Althoff-Loubère, lerares, Adam; 
dr P. van Anrooy, musicoloog, Den Haag 
L. Boas, onderwijzer, A'dam;
G. den Brabander, dichter, A'dam;
J. Brasser, fabrieksarbeider, Zaandam;
C.A. v.d. Broek, lasser, Utrecht;
C. de Dood, ketelsmid, A'dam;
S. Goudsmit, letterkundige, A'dam;
wed. Haspels, huisvrouw, A'dam;

C. J. v. d. Kraan, hoboïst, A'dami
K. v. d. Molen, violist, A'dam;
D. van Nimwegen, chauffeur, A'dam;
J. RuggeJtbrink, reiniger, A'.dam;
F. Sieger, beeldhouwer, A'dam;
C. F. Visser, bouwvakker, A'dam;
G. Wagenaar, lid 2de Kamer, A'dam;
Jos Wibaut, sociaal werkster, A'dam;
en namens het Coniité Herdenking Februari"
staking 1951, B. Brandsen, secretaris.

Adhaesiebetuigingen en financiële bijdragen richten aan: B. Brandsen, Afrikanerplein 37 hs, 
Amsterdam-Oost, tel. 55769. 

Het co1nité Herdenking Fèbruari-staking heeft besloten in verband met het nationale karak

ter van de herdenking deze te doen houden op Zondag 24 Februari 1952 op het Waterlooplein 

in Amsterdam. Vanaf het Waterlooplein wordt een herdenkingstocht georganiseerd nam· de 

Nieuwe Oosterbegraafplaats waar bloemen kunnen worden gelegd op de g_raven van de slacht• 

offers van de staking. 

Herdenkt de Februaristaking 1941 

Allen op Zondag 24 Februari 
naar het Waterlooplein· in Amsterdam 

Aanvang 1 uur

•
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No:H. 34/52. 

VERTROUWELIJK .

Datum: 21-2-52. 

Onderwerp: Herdenking Februari-staking te Amsterdam op 25-2-52. 

Datum ontvangst bericht:21-2-52. 
Betrouwbaarheid bérichtgever:Betrouwbaar. 
Waardering bericht:Betrouwbaar. 
Medewerkende instanties:N.N. 
Tevens bericht gezonden aan:Chef ID te Amsterdam {in afschrift) 
Ondernomen acties:Geen. 

.. 

• 

• 

Van betrouwbare zijde werd vernomen dat meerdere Poli
tiek- en Propaganda-Secretarissen in het District zaan
streek der C.P.N.,verband houdende met de a.s.herdenkin 
van de Februari-Staking 1941.een schrijven ontvingen. 
Hierin wordt medegedeeld dat deze staking zal worden 
herdacht op Maandag 25 Februari 1952,te 17 ul.ll' op het 
J.D.Meijerplein te Amsterdam en dat alle 1-crachten dienen
te worden i�gezet om de herdenking zo massaal mogelilk
te doen zijn •
In de loop van Vrijdag 22 Februari a.s. zal er een ma
nirest verschijnen van het Zaanse Comité,hetwelk uiter
lijk op Zaterdag 23 Februari a.s. dient te worden ver
spreid.Vrijdag 22 Februari 1952 zal des avonds huis aan
huis met steunlijsten worden gewerkt,waarvoor alle
krachten dienen te worden gemobiliseerd.
Er wordt thans gewerkt met ooncept-spoorkaartjes,die
recht geven op een plaatsbewijs per spoor naar .Amster
dam op 25 Februari a.s.
Verder wordt opgeroepen om op Maandagmiddag met de tBein
die te omstreeks 16.30 uur te Amsterdam,vanuit de zaan
streek,aankomt,te reizen.

EINDE 

60421. 

/3/6<-·y 

J��·�� 
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Comit� 
HERDENKING FEBRUARI STAKING 1941 

.Secr. Afrikanerplein 37 hs. 
A M STER DAM o .. 
- ---· . ----

Mi·j nheer/Mevrou.w, 

Amsterdam, 27 Februari 1952. 

Het is ons een behoefte een kort verslag te geven van de herdenking 
van de Februari staking 1941 en de voorbereidingen, zoals die door 
het Herdenkingscomité op Maandag 25 Februari j.1. werden georgani
seerd. 

Zoels U waars chi j nlij k zult weten zijn het c,o.mi tê in de· voorberei
dingen van de herdenking grote moeilijkheden in. de weg gelegd. 
De bedoeling was om op Zondag de herdenking te organiseren op het. 
Waterlooplein, gevolgd door een geden�tocht naar de Nieuwe Ooster
begraafplaats, waar bloemen zouden worden gelegd op de graven van 
de verzetshelden. 

Dit, meerdere malen aan de Burgemeester van Aillsterdam· herhaalde 
verzoek, werd afgewezen. Er volgde �en bespreking met- de politie 

,(in opdracht van de Burgemeester van Amsterdam) waar 1 het co�it� 
werd voorgesteld af te zien van het waterlooplein en de herd.enkings
bij eenkomst te houden op Zondag 24 Februari oJ f de Poldervreg, gevolgd 
door een.gedenktocht naar de Oosterb�graafplaats. 

In die zin wèrd door het comité vergunning aangevraagd, maar ter 
elfder ure werd ook deze bijeenkomst afgewezen door de waarnemend 
Burgemeester.van Amsterdam de Heer B. Franke (de Burgemeester was 
voor enige dagen buiten de stad). 

ER VOLGDE EEN" 1VIASS.A PROTEST .ACT'IE, 

Honderden protesten uit bedrijven en buurten, tientallen delegaties 
t�achten het College van B en W te bewegen alsnog op hun besluit 
terug te komen. 

Enige manifesten werden door het COfili té, mede ·ondertekend door 
de wedQwen van de 18 doden en velen vooraanstaande personen, ver" 
spreidt. 

Verder werd op een vergadering van bedrijfs- en buurtcomité 1 s het 
besluit genomen om, wanneer B e·n W hun weigering vast zouden houden, 
de arbeiders van Amsterdam. op te roepen op Maandag de 25e om 4 uur 
het werk te be�indigen en om 5 uur op het Waterlooplein bijeen te 
komen en te defileren langs het voorlopig monument, dat ter gelaten
heid van de herdenking die B en·w van .Amsterdam op dezelfde dag om 
9-uur smorgens zouden houden, op het J.D. Meijerplein was geplaatst. 

Inmiddels werd de gehele dagbladpers,·filiddels een uitgebreid pers
comi:nunique van de gehele gang van zaken, betreffende de herdenking. 
en de voorbereidingen, op de hoogte �esteld. 

B en W G.AVEN GEEN TOES1rm1IMI1'TG VOOR EEN NAJ\ION.ALE HERDENKING OP 
ZOND.AG 24 FEBRUARI. 

Op Vrijdag 22 Februari organiseerde het comit� een laatste app�l 
in de .Amsterdamse Apollohal. Ruim 4000 aanwezigen onderstreepten 

, het voorstel van het comité o.m dan de herdenking op Maandag te 
houden. 
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0p Maandag de 25e zouden dus 2 herdenkingen.plaats vinden. Een om 
9 uur, georganiseerd door B en Wen ondersteund door de Uniebonden, 
en �ên om 5 uur, georganiseerd door het comit�. 
Het comité had opgeroepen om onder die omstandigheden op Zondo.g de 
25e niet naar het Waterlooplein te gaan en ook niet naer de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats. 
Het standpunt was dat een waardige gemeenschappelijke herdenking 
moest plaats vinden en die in de geest wcs van de Februari staking 
�941 zelf, en geen individuele herdenking. 

Dit parool van het comit, werd volledig door de imsterdamse bevol
king opgevolgd, Er is niemand op Zondag naar het Waterlooplein ge
gaen ( dit plein was op die dag geheel omgeven door politie) en ook 
niemand nao.r �e begraafplaats. 

De herdenking op l\Jiao.ndo..g 9 uur, die door Ben vil te.samen met de Unie
bonden, en wao.rvoor grote delen van de pers, alsmede de radio hadö.en 
opgeroepen, was een volledige mislukking. 
Precies 178 mensen wo.ren om 9 uur a.cmwezig, waarvan er pl ,ill, 50 lo..ngs 
het voorlopig monument defileerden. Onder hen wc.ren het College van 
Ben W van Amsterdam., raadsleden en Uniebondsbestuurders. 
Een vijftal kro.nsen werden gelegd. Om 4 .minuten over 9 was de plech
tigheid voorbij. 

Hieruit bleek dat de Amsterdamse bevolking de pogingen van de autori
teiten om de herdenking te verzanden en de herinnering aan de strijd. 
tegen het fascisme uit te wissen, had doorzien. 
Dit werd volledig bevestigd door .de massale deelname aan de herdenking 
die door het comit� om 5 uur w�s georganiseerd. 
In zeer vele bedrijven werd het werk om 4 uur neergelegd (in een ann
tnl bedrijven met medewerking van de directie). 
Uit alle buurten vaü .Amsterdain stroomde de bevolking na.o.r het Water
looplein. Ook kwamen delegaties, bestaande uit enige honderden mensen 
uit het land binnen. � 
Zaterdag 23 Februari hnd het coinité vergunntng gekregen om de deelne
mers op te stallen op de rijweg op het Wo.terlooplein, richting Amstel. 
's Mno.ndagsmiddo..gs om hnlf 5 reeds, w�s dèze rijweg geheel gevuld met 
deelnemers. De demonst:::-o.tie werd vervolgens aan 2 zij den van de Amstel. 
en in de Nieuwe .Amstelstraat·opgesteld. 
Het aantal belangstellenden dat zich op het plein had verzameld liep 
in de vele duizenden. 
Om 5 uur precies zette de .de.I.OC>nstro..tie zich in beweging, voorafgegaan 
door het comité en velen adhaerenten en genodigden. 
Door de Heren Chr. Beekman en B. Brandsen werd namens het comité een 
bloemstuk bij het voorlopig monument geplaatst. 
Het comité en de genodigden stelden zicli hierha op terzijde van het
monument. 

Hierna volgde een ·schier eindeloze stoet van arbeiders, waarvan velen 
nog in hun werkkleding, vrouwen,ouderen en jongeren. 
Een schat van bloemen werd bij het monument gedeponeerd. 
Om precies 7 minuten over half'acht waren de deelnemers voorbijgetrok-
ken. Het aantal wordt geschat op vele tienduizenden. 
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De herdenking van de Februari staking, waartoe het com.ité vele c.dhaere 
ten, waaronder ook U, hadden opgeroepen, was een �achtige demonstratie 
van de .Amsterdamse bevolking geworden onder de leuzen van het comité: 

VOOR EEN GEi\/IEENSCF...APPELIJKE HERDENKING V.AN DE ROK\lfRI.JKE 
FEBRUARI STli.KING 1941 

TEGEN VRIJLATING VAN OORLOGSMISDADIGERS EN WEDEROPSTANDING 
VAN EEN NIEUW

. 
N.A ZI-:LEGER 

TEGEN DE GEVlrnEN V.AN EEM HERLEVEND FASCISME� 
1 

Overduidelijk is gebleken, dat de .Amsterdamse bevolking en zeer velen 
landgenoten van buiten .Amsterdam, het volkomen eens zijn met de opzet 
van de herdenking, zoals het door het comité en de adhaerenten werd 
voorgestaan. 

Ov�rduidelijk is bewezen , dat de .Amsterdamse bevolking bereid is te 
strijden tegen de herbewapening van de Nazi-Wehrmacht tegen het her
levend fascisme. 

Het is gebleken dat het comité in de voorbereidingen en bij de herden
king heeft gehandeld in de geest van de overgrote meerderheid van de 
�evolking en haar volledig vertrouwen bezat. 

Wij zijn van m�ning U dit beknopte verslag van de werkzaamheden van 
het comité en de herdenking te moeten geven, temeer daar U door het 
plaatsen van Uw handtekening onder de oproep van het comité, er toe 
heeft bijgedragen de lle herdenking vun de Februari staking 1941 
tot een onvergetelijk hoogtepunt van ·ons volk in de strijd tegen 
oorlog en fascisme �e maken. 

met vriendschappelijke groeten, 
namens het comité, 
B. Brandsen, sècr .
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Betref·t 
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: UitGreksel besprekingsverslag d.d. 28.2. 
1952 met 1rol{ker. 

• • • • 

+P.e or
a

���.�-11.�
--

�P..e.�tn.E • 
. L=?.elatie deelde inede, daü va11 CJ:)N. zj"jde gr ote ac-t;ivi-
tei·t ontv1i�keld ,,qas, in verband 1net de l1erde11lring 
vai1. de J!iel)ruaristal{ing. 1tls plaa·cs oin pa.rnflette.n etc. 
uit te dele11 gebruikt rnen tha.i1s de vertrekplaats 
VB.J.1 de bussen op het Hoofddorp-plei n. Aangezien de 
vverklieden eercler -neg innen a_an l1e�t kantoorpersoneel 
en de actie alleen voor de eerste bussen wordt ge
voerd, vvorden de ·be arnbte.r1 11iet met deze acties be
reild;. �r v1are11 gro te oproepen gewees�t 0111 1nee te doe11 
aa11 de herde11king e11 te s·taken i11. verband met het 
verbod, doch het resultaat is nihil geweest. 
Er is zelfs nie1rra .d gev'Jees·t;, a_ie voor deze n1idàag vrij 
heeft gevraagd. 

1952 
' 
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Voor : 

OD 1254 

DD 1412 

Ag. nr: 1317 42

--.. 

UITTREKSEL 

Naam: t
1CHEVOFA•• ( alg, Bond van Werkers in Chemisohe-
Voedings-en Fabrieksmatige bedrijven) 

Naam: CPN-HERDENKINGEN ''Februari Staking 1941 tt

A&. : Io D.Den Haag Datum: 21-2-52

Aard van het stuk: Betreft Bestuursvergadering ''Chevofa'' afd.Den Haag 
. gehouden 14 Februari 1952

• • • • • • • • • • •

Verder werd medegedeeld, dat op Donderdag 14 Februari 1952 uit 
Den Haag drie deputaties naar Amsterdam waren vertrokken om te protesteren 
tegen het verbod van de herdenking van de Febru.arista.king o Het Spoor-en Tram
personeel leverde een deputatie, evenals de Nederlandse Vrouwen Beweging o 

Verder vertrok een deputatie uit het E.V.C.-huis met plm/18 schriftelijke 
protest�n uit diverse bedrijven, o.m. van WALDORP, WILSAN, VAN HEIJBm. EN ESSER 

Uitgetr. door : T. G. 

Datum: 23. 5. 52

D 38 - 10 000 � 1O204 - 5 1

Op aanwijzing van : B V
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OP KAART 
.,, 

: Openbare protest- en mobilisatieverg derin Herde soomit& 
ACO/. _,, 
DAT: '. WDERWERP' ' 

t 

{ 

-PARt 
· - Februari 1952.

Februari ... stáking 1941. 2 

� ff.l. l95H.?....,, .. I /Il t?; 
VERSIAG van een openbare protest- en m.oijilisatieve-/'se g op Vrijdag, 
22 Februari 1952• des avonds van 8 tot 10.15 uur, in het gebottw Apollohal 
aan de stadionweg te .AmSterdam, belegd door het Herdenkings..Comit& Februari 
staking 1941 (secretariaat: B. BRANDSEN). 

Aan deze bijeenkomst was o.m. bekendheid gegeven door middel van huis-aan�buia 
verspreide pamfletten en per annonce in het dagblad "De waarheid" van 19•2.-'52• 
De toegangsprijs bedroeg 10 cent; Qls spre(e)k(st)er(s) waren aangekondigd: 

�l. C.A.. v.d. BR<EK, Utrecht (dezerzijds geen personalia, ·e�-voorzitter van de 
'v.'<'7 Chr. Metaalbewerkers Bond,a:td.Utrecht) ; 

• 
'.f 2. Mevr. Wed. BClJWHUIS-Tholen (personalia nog niat bekend) ; 

�. Henk GCRTZAK (Hendricus GCRTZAK, Asd.25-4-'08, libekênè
f

)-;-

• 

Als voorzitt er van deze vergadering trad op Bertus BRANDSEN 
I 

Utrecht 
1
2S.-l0-' 141

U bekend. 

De zaal:, welke een capaciteit aan zitplaatsen van 4500 had, bleek gedurende de 
bijeenkomst naar schat"ting ongeveer 2500 belangstellenden te herbergen. 

De volgende leuzen waren langs de verschill.ende wanden opgehangen : 

a. Tegen vrijlating van oorlogsmisdadigers en wederopstanding van een
nieuw nazi-leger.

b. Tegen de gevaren van herlevend fascisme.
o. Voor een gemeenschappelijke herdenking van de roemrijke Februari-staldng'41.
d. Duldt geen herbewapening en nazi-Wehrllllcht. ·
e. Houdt de geest van de Februari-staking '41 hoog.

Het podium en spreekgestoelte was versierd met rode en Nederlandse vlaggen. 

Te p.m. 20.15 uur opende voornoemde Bertue BRANOSEN de bijeenkomst en zeide 
ongeveer het volgende : 

Geachte aanwezigen; namens het Centraal Herdenkingsoom1t, Februari-s41king 1941 
heet ik U allen op deze protest- en mobilisatiebijeenkomst welkom; ik heet wel" 

• kom de leden van het presidwll, <mder wie verschillende bloedverwanten van ge
J vallen verzetsstrijders. Ik heet welkom de heren van het presia.&m, ander wie:

. w'ft/'/k
i

sam GaJil3MIT (Sa1m.1el G<JJDSMIT, Kampen, 29-1•'84• u bekend} 
/frl l'.'�,ii · Theun de VRIES (Theunis Uilke de VRIES, DaJltUDlldeel, 26-4-'0'7, U bekend)

� ffHAVERMANS, beeldhouwer (Jen Willem HAVERMA.NS, R'dam1 26·1-'92, U bekend) 
\:/o��Wouter KAIF (Wouter Antonius KAIF1 Asd.21-11-'93, U bekend) 
Jr�ri ts REUTER ( Johannes Frans REUml, Sloten, 19 ... 2,...' 12, U bekend) , 

die allen een grote bijdrage aan de Februari-staking 1941 leverden. Ik heet 
verder welkom A. v.d. BROEK, een Christelijk arbeider uit UTRJiX:a�, de spreek ... 
ster de weduwe BaJWHUIS, wier echtgenoot in het verzet is gevallen en de Heer 
GCRTZAK, ex-politieke gevangene, lid van de Amsterdamse Gemeenteraad en lid van 
de 2e Kamer. 

Wij zijn hier bijeengekomen, zo ging spreker voort, om door een protest uit
drukking te geven aan onze verontwaa:r.diging, welke 1cct alle kringen heeft aan
gegrepen, over het verbod, om a.s. Zondag bnze Februari-staking 1941 te her
denken. Verder om uitdrukking te geven aan onze waardering voor hen1 die tegen 
het fascisme streden en voor het verzet vielen. Voorts tegen de ontrechting 

van 
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van ons volk en de aanranding van<i\le vrijheid, om de Februari-staking 1941 
in eigen geest te herdenken en om de achtergrond van het verbod te bespreken 
en ons af te vragen, waarom elk jaar die staking steeds weer wordt herdachte 
Het antwoord hierop luidt: om ons ieder jaar weer opnieuw terug te voeren naar 
de 5 berde Jaren van strijd tegen het :fascisme. Onze gedachten gaan dan uit 
naar de slachtoffers van Putten en naar de 400.000 uitgemoorde Nederlanders, 
onder wie zo goed als het gehele Joodse volk: van ons land. 
Verder zijn wij bijeengekomen om te herinneren aan de 5 jaren van na de bevrij
ding, waarin voorbereidingen werden getrotfena om het spel van 1940-1945 nog 
eens te spelen.De Februari�staking 1941 herdenking was ieder jaar weer een 
doorn in het oog van hen, die winsten putten uit de oorlogsproductie. Er zijn 
steeds bezwaren ge�akt tegen de herdenking der verzets-slachtoffers en het 
eren van hen, die hun leven gaven, opdat wij konden leven.Speciaal dit jaar 
blijkt het streven sterk, om ellce herinnering aan een herdenking uit te wissen. 
Oniiat deze herdenking in tegenstelling is met de bewapening van een nieuw 
Nazi-leger, omdat zij indruist tegen de vrijlating van Neti-leiders als 
Christiansen en beestmensen als Kotàïla. Deze herdenking past niet in de hui
dige politieke koers. Miar zij pest vo�ens ons Nederlandse volk wel in het 
eren van verzetsstrijders als Hannie Sobaft. Het Nederlandse volk wil op eigen 
wijze zijn doden herdenken. 

Er heeft een bespreking plaats gevonden met hoge polltie-autoriteitens in op
dracht van de Burgemeester. Er werd door het Comit& met de politie overeen
stemming bereikt over het houden van een herdenking op a.s. Zondag • .Maar deze 
overeenkomst werd weer te niet gedaan door wethouder FRANKE• die uiteindelijk 
het verbod voor ons Comité ook heeft ondertekend. Doch wat er ook wordt gedaan, 
niemand is in staat, deze roemrijke bladzijde ui_t de geschiedenis te a,cheuren" 
deze herdenking van de Nederlandse arbeidersklasse voor haar gevallen kameraden. 
E6n ding staat vast. De Februari-staking 1941 ?.al en moet herdacht worden. 
Daartoe zal deze pi,test-vergadering bijdragen. 
Alvorens het woord aan de sprekers van deze avond te geven. verzoekt BRA.i�SEN 
de aanwezigen• staande enige minuten stilte in acht te nemen voor de gevallen 
verzetslieden. 

]Ï3RANDSEN zegt hierna
9 

dat er van Ds. Hugo van DAIEN (Willem Straatdalus Hugo 
van DAIEN, Asd. s,..9,..•16• wonende COLIJNSPLAAT, U bekend) een brief is ingekoioon, 
waarin staat• dat hij door ambtelijke bezigheden verhinderd was vanavond in de 
Apol1obal te spreken. Hij was, aldus het scbrijvent met zijn gedachten en 
protest in deze vergadering aanwezig. Uw protest is rechtvaardig, omdat UW 
politiek rechtvaardig is tegen het neo-fascisme. Onze kracht ligt in een verzet 
tegen het verbod. Ik wens U van de aaken te sclbreeuwen, terwille van de vrij-
heid : wij eisen productie, arbeid, brood en leven" Vlij wensen geen Amerikanis
me. Werkers strijdt voor de vrede. De herdenking van de Februari-staking is u.

Staakt het vechten, vrede. God zie Uw rechtvaardige strijd, aldus ongeveer de 
l_:!1houd van bedoeld schrijven. (Applaus). 

v.d. BROEK, UlrREOHl'� zegt : werkers van Nederland ! Op dit laatste appèl voor
de lle herdenking van de Feb:ru.ari-staking zijn wij bijeen gekomen, om uitdrukk
te geven aan onze gevoelens. Nog geen 7 jaren na de bevrijding wordt het volk
het recht ontnomen, a.s" Zondag, een dag waarop zoveel mogelijk mensen kunnen
deelnemen1 de doden te herdenken.Wij weten ook• waarom het verbod werd gegeven.
Omdat verwacht kan worden, dat het aantal deelnemers steeds groter zal worden.
Het doel van de Februari-staking was de vrede te bewerken, bestaanêzekerheid
te geven aan ieder, het iedeaal, tot vrede en vrijheid te komen. Deze iààalen
worden echter niet door ieder gedeeld.Daarom werd uitsluitend toestemming
gegeven voor een herdenking op Maandag, 25 Februari a.s. De ondersteuning�welke 
de Regering hiermede openlijk aan welbewuste Nazimensen geeft, is als een open" 
lijke oorlogsvoorbereiding te beschouwen. Als Christen-arbeider klaag ik deze 

ondergalJPpolitiek 
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ondergangspolitiek van de Regering fel aan. Bij deze politiek pe.st geen 
Februari-staking herdenking. Wij zullen hen die vielen waardig herdenken,ollliat
deze herdenking thans meer dan ooit betekenis heeft. Ik prijs de wijsheid van
het Herdenkings-Comit& om, nu zij alles heeft gedaan, om de herdenking op 
waardige wijze op Zondak te houden en dit verzoek is afgewezen, de herdenking
op Maandag te houden. Ik stel het op prijs, dat het Comitl beslist heeft• dat 
onze gevallen verzets1111kkere legaal herdacht moeten worden. M:landag om4 uur zal
het werk worden neergelegd. Ook zal de autoriteiten geen gelegenheid worden 
gegeven� om zich te oefenen in Nazi-gyIIID.8stiek, Wij wilden op Zondag

1 
zij op

Maandag, nu zullen zij de herdenking oP lctiandag hebben ! En goed ook ! Op 

Ililandag zal in nog groter aantal, ten op zondag het geval zou zijn geweest, 
worden gedefileerd en gedemonsteerd.'s Ochtends zal het stil zijn, ja, maar 
om 5 uur zal een machtige herdenking plaatsvinden. Om te protesteren tegen de 
Regeringspolitiek {spreker baalt de woningbouw- en werkloosheidpolitiek er bij
�) 1 welke zo wordt gevoerd om te kunnen voldoen aan de oorlogspolitiek. 
Wij zullen bij de herdenking demonstreren voor vrede en welvaart, om in de geest
van de gevallenen de strijd voort te zetten. Ik roep U op te getuigen van onze 
eensgezi.Ddheid, om te willen strijden tegen het bolwerk van oorlog en fascisme.
(Applaus)• 

BRANDSEN.voornoemd• ddelt mede, dat 34 zeelieden a/b. van het ss. ''Delf'sbaven"
vanuit Buenos Aires deze vergadering begroeten en dat zij de hoop uitspreken, 
dat de herdenking a.s. Maandag groots\ zal zijn.

Veràer deelt hij mede1 dat er bericht is binnengekomen van Proitr. WERTHEI:M�
\w111em Frederik WERTHED4, st. Petersburg, 16-11 .. •m, u bekend), dat hij tot
zijn grote spijt hedenavond deze vergadering niet kon bijwonen" Voorts van 
Bete BAYENS, kunstschilderes (Elisabeth Catbarina POIAK, Asd.J.4-9 ... ,91, U bekend)

at vele kunstenaars achter het streven van het Februari-Comit& zullen staan. 

Wed. BOOWIIDIS-THOIEN : zegt, dat het Herdenking-Comitf haar verzocht heeft, 

e 

(en zij zegt dit te doen uamens alle vrouwen
1
wier familie in het verzet is ge

vallen, ) enige woorden tot de ea1111ezigen te richten.Zij spreekt over de dag
bladens welke eerst hebben stilgezwegen, maar thans dit stilzwijgen hebben ver
broken.o.a. heeft Prof. Romme over de kwestie van de herdenking geschreven • 
J.ilar• zo zegt spreekster• waar waren de jout'llalisten van die bladen na iet 
verlies van onze dierbaren, om ons vrouwen te vragen, hoe wij het financieel 
maakten als weduwen.Wij vrouwen zijn nog bij de Burgemeester geweest, doch 
werden niet toegelaten. Wij hebben hem daarom een brief geschreven. Het vorige 
jaar we.ren er 75000 deelilemers aan de herdenking. Wij wilden thans weer herden
ken op ·Zonilag als de meest geschikte dag. Ik roep U allen op gehoor te geven 
aan de parolen van het Comitl, a.s. Maandag om 5 uur op het Waterloopl.ein aan
wezig te zijn. Voo,ral ook de vrouwen moeten met hun mannen meekomen. Desnoods 

1 

om:lat het dan tegen het etensuur loopt, wordt er op die dag DBar een uur later
gegeten. (Applaus).Het is niet alleen de bedoeling om de doden te herdenken• 
maar tevens, om een krachtig balt toe te roepen aan het herlevend fascisme. 

BRANDSEN,voornoenn, zegt, dat er een schrijven is binnen gekomen van Ed.ALTHCF 
f(vermoed.elijk Eduardus �t�� AprH.CF.F 1 Haarlem, 6-10-'0l• U bekend)1waarin 

gezegd wordt• äattÏet hem spijt• niet aanwezig te lamnen zijn op deze VBrgadering
en waarij hij een goede vergadering toewenst en beweert accoord te ge.an met de
oproep van het oom1t,. 
voorts deelt hij mede, dat de Hoogleraar in de Geschiedenis, PRESSER (Iracob 

J 'b'J:. PRESSER, Asd. 24-2- '991 U bekend), schriftelijk een waarderend woord uitspreekt .1 , voor het werk van de verzetslieden van de Februari-staking 1941.De brief vervolgt

(i/1 � 
o.a. : Pijnlijk treft het verbod van thans en zal• zoals zo dikwijls in de histo
rie reeds ie gebleken, een averechtse uitwerking hebben. 

Vervolgens
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Vervolgens doet BRANDSEN met een toepasselijk, handig speechje een beroep 
.op de bereidheid van het publiek, bij te dragen in de kosten van deze avond. 
Er zal met de pet worden rondgegaan. 

In de pauze (p.m. 21.10 uur) wordt medegedeeld, dat de eerste giften� f11100 
en r.20.- reeds binnen zijn. 

�
fook wordt dan een schrijven van Clara ENTHOVEN (Clara Franciska susanna Elise.

�8 beth ENTHOlEN, geb. Medan, 21-12- 'Ol, U bekend) openbaar gemakt.Hierin wordt
/ door ha.ar geprotesteerd tegen het schandelijk ve'rbod van een viaardige herden� '- k:i.ng. Deze Amerikaanse imnenging

1 
zo gaat de brief verder t is in strijd met 

· � de gevoelens van de Nederlanders, die op \\e.ardige wijze de slachtoffers van
rV1 het :fascisme will.en herdenken. Zo goed na de slag van Stalingnd het verzet 

tegen het fascisme steeds groeide en niet kon worden tegen gehouden, zo min 
kan Amerika het steeds groter wordende verzet de voet dwars zetten, aldus 

L!indigt dit schrijven.
Ook Dr. Peter van ANROOIJ (geb. zaltbommel, 30-10-'79, U bekend) zou echrif'te

�\f lijk zijn spijt hebben betuigda niet op de vergadering aanwezig te kunnen zijn • 

. ,,v/\ Hij protesteerde tegen het verbod en vond het schande, dat door de Regering 

� \'.1J de zijde van ADENAUER wordt gekozen. Hij vroeg zich a:f 
I 

of eerstdaags misàchien 
�ook nog de oorlogsmonumenten afgebroken moeten worden• 

� GORTZAK : Hij1J,gt o.m. : Toen ik vanmiddag op het spreekgestoelte van de 
2e Kamer stond

1 
dacht ik onwillekeurig over de geachte afgevaardigden in die 

Kamer: Waar waart gij, buiten de communisten, in Februari 1941 bij de staking 
Er was van deze heren niemnd. M:iar toen ik hier vanavond binnen kwaJlls toen 
voelde ik mij weer thuis. (Gelach). 
Ik wens met U tegen het verbod van Be & w. een fel protest te laten horen. Het 
Parool heeft zich afgevraagd, waarom dit Jaar een verbod. Ik zal U het antwoord 
van B.& w., dat uit louter drogredenen boetond, besparen.De zogenaamle bezwaren 
van die lieden werden al ieder jaar geuit.Volgens Het :Farool wil men geen poli• 
tieke llliar een waardige herdenking van de Februari-staking. :n.tlar de Februari• 
staking was juist een politieke daad van de bewuste Bederlandse arbeidersklasse 
tegen oorlog en fascisme, tegen de afschuwelijke daden van de bezetters tegen 
Joden en andere Nederlanders gepleegd, tegen de honger,waarheen men dreef' • 
Daarom werd de Februari-staking niet door gezeten burgers en politici, wie de 
-angst·in de benen was geslagen en een onderkomen in de Unie hadden gezocht,
georganiseerd, mier door de arbeidersklasse onder leiding van de Communistische
Partij- Dit is bevestigd door het Bureau Oorlogsdocumentatie. Wie dit niet
wil zien• heeft er of niets van begrepen

:, 
of, wat erger is, wil de herdenking

bewust de nek onnraaien. Die lieden kunnen deze herdenking maar niet los zien
van de huidige tijd• waarin wij leven.
Vervolgens verwijst spreker naar de slechtere tijden (werkloosheid, prijsstij
gingen, woningellende). :M.iar in datzelfde land werd een kazerne voor 12000
militairen in een paar& IIEanden tijd u.it de grond gestampt.Dat komt,doordat
onze Regering ons aan de Amerikaanse oorlogspolitiek heeft uitgeleverd.Maar zij,
de .Amerikanen, zijn nog niet tevreden3 zij willen meer, zij willen onze zonen
laten doodbloeden op een Amerikaans slagveld, gesteund door fascistische lieden
in ons land.Wij leggen de plechtige belofte af, dat als de naam Christianaen
op de vuilnisbelt versleten 311 zijn� in Amsterdam een leger zal bestaan van
mensen van de roemrijke Februari-staking.(Applaus}. De Februari-stakers eisen
van de Regering, dat de beestmensen als Kot�l.la'a, die al flinke vermindering
van straf kregen, niet zullen worden vrij gelaten. Men 11ee:et ze thans weer
nodig, de beulen van de Nazi-politiek. Zij verklaren, met een uitgestreken
gezicht� dat zij een waardige herdenking van de Februari-staking willen,
's morgens in alle vroegte, met een hoge zijden hoed en een krans,Ma.ar de
roemrijke Februari-stakers antwoorden:Uij hebben U door, wij willen een waar
dige herdenking. Nu U het ons heeft verboden op Zondag

1zullen wij in overgrotemassa 
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massa Maandag, 5 uur op het Waterlooplein aanwezig zijn.Ook de strijd tegen 
werkloosheid en dakloosheid zal worden voortgezet. Honderden m1111oenen in 
de wereld zullen zich verzetten tegen de Amerikaanse Nazi�politiek. Een Duits 
Wehr118cht, dat nooit weer !Ook in West-Duitsland groeien de protesten tegen 
Amerikaanse oorlogsdrijving en tegen de bezetting.En. dat is dan ook de reden, 
waarom in Nederland geen herdenking nag worden gehouden.De Duitsers wilden in 
1941 ook geen staking• Jlliar ons werkende volk van .Amsterdam antwoordde: Wij 
willen staken. En zie� de staking was algemeen.En tegen het college van B.& ·w
dat het verbod stelde" antwoordt het : ''Wij hebben lak aan Uw verbod. Wilt U 
niet op Zondag, dan zullen wij op :t.'eandag nog naasaler herdenken. En tegen de 
hitsende Parool- en Vrije Volk-joµrnalisten zeggen zij : Een vrije Nederlander
heeft zich nog nimmer door een vreenneling de wet laten voorschrijven. (Heftig
applaus). De arbeiders hebben in 1941 ook niet aan B. & w. gevraagd, of zij 

een staking wilden. B. & w. wil een sentimentele plechtigheid 's morgens om 9 
uur houden. Het comité heeft een bespreking met de politie gehad; en door de 

1
� politie, in opdracht van de Burgemeester> want anders kan zij dat ook niet 

doen natuurlijk, werd de suggestie gedaan, een meeting aan te vragen op Zondag
l Vanaf de Polderweg. En� zo werd door de politie gezegd, dan kunt U op de 
\\ Oosterbegraafplaats Uw bloemenhulde aan de 18 verzetsmensen brengen. Hoewel 
1, het Comit& protesteerde, gaf zij gehoor aan de eisen van de politie. 11&:iar toen 

\ aan de Burgemeester een overeenkomstige toestemming WIJrd gevraagd, nam hij zelf
geen besluit, maar liet hij het besluit, teneinde uiteindelijk toch aan de wil 

I' van het .Amerikaanse imperialisme to voldoen, hei& beal�i� door B. & w. nemen, 
\ om zelt met ziekenTerlof naar Gelderland te gaan. (Gelach). Het is beiend, -dat 

in plnibele gevallen of omstandigheden de een naar IJmuiden, de ander naar 
Gelderland voor zijn gezondheid gaat. (Gelach en applaus). Het laatste verbod 
was ondertekend door de zich socialistisch noemende wethouder Bernard FRANKE. 
Ook dat is niet verwonderlijk. In 1941 wilde hij ook geen staking! Evenals 
de meeste directeuren van gemeentebedrijven zich toen tegen de staking keerden. 
En steeds weer onder dezel.f'de drogredenen: Het waren de communisten, die het 
volle voor hun kaSTetje wilden spannen. Ook nu weer hetzelfde liedje. Volgens 
de heren van het Hekelveld (Het Vrije Volle - v�l3) moet in de toekomst DBar. 

-

geheel van een herdenking worden afgezien. Dat is precies, wat Amerikaanse 
en Duitse fascisten willen.M=l.ar de Febmari-stakers zullen blijven herdenken, 
tot�at eon duurzame vrede is verkregen en oo rlog en rascis:me voor altijd van 
de aardbodem zijn verdwenen. (Applaus). 
Ik wil besluiten met de woorden van een Tsjechische schrijve"� die met de dood 
voor ogen zei: Weest waakzs.am. Gaat niet Zondag individueel bloemen leggen op 
de graven van onze doden. Wij verzekeren u, zoals wij altijd trouw aan de ar
beidersklaase zijn geweest, de dag zal komen, dat wij gesloten op1trekken.!il.ar
zondag gaan wij niet. Weest waakzaam. Laat U niet door vijanden ven het volk 
door hu� smerige laster in verwarring brengen. Houdt U aan het parool van het 
comit&: Maandag zijn wij op het T,taterlooplein en zullen gesloten langs het 
voorlopig monument defileren. Het comit, heeft opgeroepen� Maandag het werk om 
4 uur te beëindigen. Uit de bouwvakken is bericht binnen gekomen9luidende: Wij 
stoppen Mlandag om 4 uur en zijn om 5 uur op het Waterlooplein bij het monument. 
Weest tot Maandag aan de werkbank propggandist en roept op

1 
om 5 uur op het 

Waterlooplftin aanwezig te zijn.De februari-staking was een strijd tegen oorlog� 
fascisme� ellende� voor nationale zelfstandigheid en deze heeft ons verplicht, 
de in handen gekregen fakkel brandende te houden, totdat de overwinning zal zijn 
bereikte ZORGT MAANDAG OM 5 UUR OP EET WATERLOOPIEJl� .Mm'lEZIG TE ZIJNs zo besloot 
spreker zijn betoog. 
BRANDSEN besloot de bijeenkomst te p.m. 22.15 uur, na bekendnaking_. 

dat de 
gehouden geldinzameling r.841116 had opgebracht. Als moties, te verzenden aan 
ADENAUER, de Regering en de pers, werden voorgesteld: Ruim 4000 Amsterdammers 
in protestvergadering in de Apollohal te Amsterdam bijeen,protesteren met klem 

tegen 
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tegen de herbewapening van Duitsland, tegen ee.n nieuw Duits l8ger. Roepen 

verder op in Nederland te strijden voor vrijheid en democratie. 
De tweede motie, bestemd voor Vi.fethouder FRANKE en de pers, luidt, na dezelfde 
aanvangswoo,rden : 

protesteren met klem tegen het onder druk van Amerika opgelegd verbod tot 
herdenking van Februari-staking op zondag� 24 Februari 1952• Ri>epen verder op 
Maandag* 25 Februari 1952 te 5 uur op het Waterlooplein aanwezig te zijn bij . 
het monument en om 4 uur die dag het werk te beëindigen. 
De vergadering ging rustig uiteen. 

• 

. 
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ONDERWERP : Vrij ... af nemen door overheidspersoneel

Februari�staldng 1941 op 25-2- 1 52. 
i.v.m. herdenking

• 

• 

• 23 Februari 1952 • 

. Van betrouwbaar t�achten zijde uit c.P.N,. ... kring onder het personeel in 
dienst van de Gemeentebedrijven te Amsterdam wordt vernomen• dat in de 
bedrijven van de pt,a?sr��n1�1n15 en Publieke lflerken het v.oornemen bestaat� 
zich tot de resp. directies dier bedrijven te wenden met het verzoek• op 
:Maandag, 25 Februari 1941. v,rij te krijgen van dienst tussen 16 en 17 uur, 
teneinde te kunnen deelnemen aan de herdenking van de Februari-staking 1941

1

welke het Comité, met die herdenking doende,. zich voorstelt op genoetrd tijd

stip te doen plaatsvinden op·het waterlooplein te Amsterdam. Indien afWijzend 
zou worden beschikt� dan wil men verzoeken, � bedoeld uur voor eigen rekening 
vrij te mogen nemen. Desnoods zou men, indien ook in het laatste geval geen 
toestemming wordt verkregen� geneigd zijn, het werk om 16 uur te be8indigen, 
teneinde uiteindelijk toch aan bedoelde herdenking te kunnen.deelnemen. 
Voo!r zover de andere Gemeentebedrijven betreft, bestaat het plan, het uur 

tussen 16 en 17 uur op Maandag• 25-2-'52 vrij�àf _te vragen met het verzoek, 
dit uur dan t�·laten gelden als rust-, cq4 verlotuur. 
_. ..... __ .__...,_..._ ......... ._ ........ __ ._ .... ___ ._. .............. ._ ......... _..._ ...... ._ ....... _ .. ._ __ ... ....... .. .. _.... _,._ .. ...,. .. Is••_. .............. ifUif 
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NOTA voor B. 

Betreft: Uittreksel uit 

Bijlage: 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .

3;g( �· 
( 1- J. J""'I.. 

besprekingsverslag Marine op" MaarV'52.

Relatie ontving van de I.o. Jlmaterdam een pamflet 
over de Februari-staking 1941. Op dit pamflet kwam de naam voor

/. Lvan P. Korthws, een schr�jver uit Wassenaar. Deze Korthuys 
�· was relatie persoon-ijk zeer goed bekend. Y.J.j kon zich niet 

voorstellen dat de naam van de heer Korthuys met diens toestem
ming en medeweten was geplaatst geworden. 

Hij stelde zich met de heer Korthuys in verbinding en 
deze bleek bijzonder verontwaardigd over het feit dat men zijn 
naam op het bewuste PQmflet had geplaatst. Korthuys vertelde dat 
hem enige tijd geleden een circulaire had bereikt waarin gevraagd
werd of hij adhaesie wilde betuigen met de herdenking van da 
Februari•stakiDl§. 

De heer Korthuys, die in de jaren 1940/45 aan het verzet
heeft deelgenomen, heett zijn adhaesie betuigd, niet wetende dat 
men zijn naan zou verbinden aan een communistische actie, waar• 
van in de oorspronkelijke circulaire niets bleek • 

De naam Brandsen, ,�a.rmede de uitnodigingscirculniro 
was ondertekend, was de heer Korthuya volkomen onbekend. 
Hij he�ft zich t�nns met e�n adres tot de Waarheid gewend waar
in hij protesteert tegen dit misbruik ven zijn naam. 
Mocht de Waarheid zijn  artikei niet plaatsen, zo had hij �elatie
m.edegedeeld, zou hij zijn protest-artikel aan de niet commu
nistische bladen toezenden. 

Van de bonat1d1ta1t van de heer Korthuys is relatie 
overtuigd. Hij leerde K. destijds kennen in diens functie wn
Hootd van de Marine Voorlicht.ingsdienst in IDdonesie. 
Korthu,s is een bezadigd ruligiewi mens en politiek zeer waar
schijnlijk anti revolutionnair. 



Herdenking · febrllfi;;.._ M 
Landgenoten�· . 

In 1941 werd door de Februari-staking het se!? &'egeven tot het ��� 
verzet tegen de Hitler-fascisten, voor de vr1Jhe1d en de zelfstandig� 
van Nederland. 
De Februari-staking was het heldhaftige protest van ons vo!� tegen de
moord op onze landgenoten van joodse afk�mst door de Nazi s. 
Thans staan een herbewapening van de Dmtse Wehrmacht en herlevJDg 
van de Duitse veroveringszucht voor de deur. In het hart van Nederland, 
in Amsterdam, duikt de landsverraderlijk� N.S.B. weer op. Fascistische 
stromingen pogen onze eeuwenoude vrijheid en onze Grondwet te onder
mijnen. Fascisme en oorlog bedreigen ons volk. Dat nooit weer!

Nederlandse manner 1 vrouwen, sluit U aaneen, bezield door de geest 
van de helden van d- .F tJruari-sta�dng ! 
Het fascisme komt et n�et door, de vrede zal behouden blijven, als lfj 
het wilt! 
In Duitsland verzet zich thans een onweerstaanbare vol�sbeweging, in het 
Ooster. en in het Westen, tegen de herbewapening van de Wehrmacht. 
In Frankrijk en .in België wijst de overgrote meerderheid van het volk die
herbewapening van de hand. 
Laat ons als Nederlanders onze plicht doen! 
Tèlken jare werd in deze geest de Februari-staking 1941 herdacht. Dit 
jaar heeft de waarnemende burgep.eester van Amsterdam B. F r a  11 k e,
een herdenkings-bijeenkomst en optocht naar de Oosterbegraafplaats, 
welke door het Herdenkings-Comité voor Zondag a.s. -Was aangevraagd, 
verboden! 

Wij wekken U op, met nog meer kracht dan tevoren: protesteert tegen deze 
poging om de herinnering aan het nationale verzet uit te doven! 

Protesteert tegen de§e aantasting 
van de vrijheid! 

Wij zijn ervan overtuigd dat hier de hand van de Amerikaanse en West
Duitse fascistische machten achter zit, welke de massale herdenking van 
de Februari-staking als een hinderpaal zien bij hun streven tot her
bewapening van de nazi-beulen en de opdrijving van de bewapenings
lasten in ons land. 
Zij leggen ons werkende volk steeds grotere armoede, werkloosheid en 
culturele afbraak op, en willen het nu zijn recht ontroven, om zijn 
nationale gedenkdagen in eigen geest te vieren. ADaarom willen B. en W. van Amsterdam de Februari-herdenking terug- W
brengen tot het leggen van bloemen bij een voorlopig monument in de 
vroege ochtend, op Maandag 25 Februari op het Waterlooplein, of tot 
een individueel bezoek aan de Oosterbegrë3:afplaats op Zondag 24 Februari. 
Wij ontraden de bevolking ten stelligste onder de huidige omstandigheden 
om op deze manier het peil van de Februari-Herdenking te verlagen! 

Het Herdenki,igs•coniité heeft �esloten on, 
op Maandagniiddag 2:i Februari v�jf uur op 
het W aterlooplein een lira,,s bij het voor• 
lopige nio1iunie11t te leggen. 

Allen, die hun instemming met het streven van het Comité betuigd 
hebben of nog willen betuigen, alsmede de leden van de Gemeenteraad 
en de Staten-Generaal zijn hierbij uitgenodigd. 
Het Comité richt zich tot de werkers in de bedrijven, om die reden 

ona rier uur �s ,niddags het we,·h te beëi,idigen 
en eveneens om vijf uur bij het voorlopige monument de Februari-staking 
te h��e�n. · · · · 
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Wij roepen U daarnaast op aanwezig te zijn op de .. 

� Grote openbare protestmef!ti�g 

e 

in de 

op Vriidàg 22 Februari a.s.

polio-hal om acht uur 's-avonds

Daar zal het woord worden gevoerd door: 

C. A. v. d. BROEK, Utrecht
Mevr. Wed. BOUWHUIS-THOLEN
HENK GORTZAK

Voorzitter B. Brandsen 

Toegangsprijs 10 cent. Zaal open 7.30 uur 

ROEM AAN DE FEBRUARI-STAKERS! 

WEG MET DE DUITSE HERBEWAPENING! 

VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE! 

VOOR DE VREDE EN DE EENHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK! 

Het Herdenkings-Comité Februa.ri-staking 1941 

Secr. B. BRANDSEN 

. . 

Onderstaande personen betuigden hun sympathie met het streven van het comit6

Herdenking Februa.ri-staking 1941:

P. Alma, kunstschilder; E. Althoff, uitgever; G. Althoff-Loubére, lerares; Bets Bayens,
kunstschilderes; D. v. Beek, zanger; Chr. Beckman, kunstschilder; J. Bischof, beeld
houwer; L. Boas, onderwijzer: Willy Boers, kunstschilder; L. P. J. Braat, beeldhouwer;
G. den Brabander, dichter; J. Bra.ndenburg, lid le Kamer; Til Brugman, schrijfster;
mr S.- Da.vids, journalist; dr C. v. Emde Boa.s, arts; Hans van Gogh, repetitor;
S. Goudsmit, letterkundige; J. VV. Ha.verma.ns, beeldhouwer; A. A. M. Horstlng
Boersma., schrijfster; C. J. v. d. Kra.an, hoboïst; dr W. E. Kreger, a.11ts; H. v. Lith,
beeldhouwer; Jan Meefout, beeldhouwer;- K. v. d. Molen, vioiist; D. v. Nimwegen,
arbeider Sta.clsr.; Sylvain Poons, torieelspeler; dr �- J. Premsela, leraar; prof. dr J.
Presser, hooglcr;,::u·: dr Th. v. Reemst, arts; Florrie Rodrigo, danseres: .J. Ruggen
brink, arbeider; F. Sieger, beeldhouwer; J. de Vet, middenstander; C. F. Visser, bouw
vakarbeider; dr C. J. Vos, leraar; J. J. Voskuil, kunstschilder; Theun de Vries,
!lchrijver; G. Wagena.ar, lid van de Tweede Kamer; prof. dr W. F. Wertheim, hoog
leraar; Jos Wibaut, sociaal werkster; mr H. P. L. ViTicssing, journalist; allen te
Amsterdam.

Dr. P. v. Amooy, musicoloog, Den Haag; Anna Blaman, schrijfster; Rotterdam; 
J. Blokker,. leraar, Deventer; J. Brasser, arbeider, Zaandam; c: A. v. d. Broek,
arbeider, Utrecht; Ds. W. S. Hugo v. Dalen, predikant, Colijnsplaat; Mej. S. v. Essen,
lerares, Meppel; A. v. Gogh-Kaulbach, schrijfster, Haarlem; J. H. Ha.bets, kunst
schilper, Valkenburg; W. K. de Hardt, schrijver, Den Haag; J. v. d. Heuvel, oud-voorz.
B.N.M.O., Schiedam; Mej. Titia. Jager, schrijfster. Beçkbergen; C. J. l:�elk, schrijver,
Bilthoven; B. Knap, tan.darts, Rotterdam; P. Korthuys, schrijver, Wassenaar; H.
Meijers-Kehrer, Bussum; A. v. Pelt, dichter-0./Amstel; J:- Ponsteijn, kunstschitder,
Bergen N.H.; Cha'.rley Toorop, kuIJstschilderes, Bergen N.H.; John Rädeker, beeld
houwer, Bergen N.H.; Margot Vos, schrijfster, Hoevelaken; Hendrik de Vries,
schrijver, Ha.ren (Gr.); Prof. Mr. C. W. de Vries, hoogleraar, Rotterdam.
Bestuurders van speeltuin-, sport- en bum·tverenigingen.

In onderstaande bedrijven werden Fel;lruari-comité's opgericht of werden namen•

arbeiders sympathie-betuigingen gezonden: 
K;.L.M., P.T.T., G.E.B., Tram, P.V\T., Zie-lrnnlmizen, Stadsreiniging, Haven, Bouwvak, 
Wester Suiker Raffina.der�i. Telegraaf, Nestelroy, Blilunan en Sa.rtorius, Bijen.korf, 
A.D.M., N.D.S.M., Hema, Electro, Drukker�j Dijkman, Taxi, Metaalgieterij Holland,
Ducroo en Bra.uns, Fokker, Hollandia. Textiel, Brandstoffenwerkers, Lettergieterij
Tetterode, Werkspoor, Drukkerij Econoom. , • 

In buurten: Oud Zuid, Rivierenbuurt, Leidsebuurt, Beto�dorp, Tuindorp-Oostzaan, 
Eilanden, Oud West, Nieuw West, Spaarndan1merbuurt, Jordaan, Noord, Landluat. 
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De Waarheid, 2:6-2-52, Haagse editie, pag. 1. � ,._ -� -·� Titel: Elfde herdenking Februari-staking- Defilé van 2t uur.-�-� 

Machtige volksdemonstratie tegen fascisme en herbewapening.� -
Massaal-zelfbewust- diciplinair. �-e-::.1 

�• , � 
Verpletterende nederlaag van reactie. � /;;. �� ,,__..:... 

� ��..c.:... Pag. 3 .._... :::l_ H. � .//JZE �
Titel: Van vijf uur tot over half acht: � ... -.. .e. · � ,,._,. 

/( IJ 
Een zee van mensen golfde over Waterloo-plein."'---� :l � 
Straten en Amsteloevers zwart van demonstranten. � 
Poli tie assisteerde erdewachten. , �fi.. 
Geïllustreer� met zestien foto's van de herdenkingsplechtigheid 
wijdt de redactie van het C.P.N.-blad het voornaamste deel van de , voorpagina en van een der bijbladen aan een verslag van de her
denkingsplechtigheid op Maandagmiddag j.l. te .Amsterdam. 

�{, ,.4'•�. /' l- Gesproken wordt over tienduizenden deelnemers. 
a ,,,..,. .. - O.m. wordt er aan herinnerd, dat aan de herdenking in de morgen--

�".,� uren door B. en W. van Amsterdam en Unie-bestuurders ongeveer 
- j, • •  �r. ft . d 1 <,", --
1 

- vi j 1.g personen ee namen. 
t ·"- /_ I "Hun defile, op het lege plein misprijzend gadegeslagen door 
/:. t ;.., .. /·. ,- é., honderd en vijftig omstanders, duurde drie minuten ••••• " __ j De poli tie, die men volgens het Waarheid-verslag aanvankelijk had
'_/.� 1 ,7:� willen misbruiken om de herdenking met gewêld te verhinderen, 
I. ::"r: "- :-�t verleende volledige mede,r,rerking aan de ordewachten ••••• 
/j .,- _ ; "Met dezelfde voorbeeldige discipline en beheersing, waarmede de
_., ",' . Amsterdamse bevolking Zondag het Waterloe-plein en de Oosterbe-

t,;.,. t; t-,j .,,, .. , graafplaats had �ei!leden, volgde zij ook nu de parolen van het "'t, r"'- �;.: it.,·"� Herdenkingscomi te'! 

L 

Treinen en bussen brachten vele honderden deelnemers naxxxkEX

; Î uit èe elf Provincies. De erewacht van de B.S. was verwijderd. 
/�

� 
De politiemuziekkapel, die 's morgens voor het handejevol treur-

• 
muziek had gespeeld, was er ook niet meer. Maar de doden van de 

� Februari-staking, aldus het verslag, kregen voor het eerst op deze 

�'- ,t...-

elfde herdenkingsdag het hu_� waardige eerbetoon. 
u 1/J "Waardig t omdat er de vurige belofte was hun strijd tegen oorlog,1.r,. fascisme en vreemde overheersi� voort te zetten tot ons land 

/)'// � een vrij land zal zijn ! 11 l Onderstreping dezerzijds). 
'v �� Het verslag vermeldt met tijdsaanduiding welke deputaties hun 
L hulde voor het tijdelijk monument hebben gebracht, eerst het 

i7!f,T'dl'Yn, :tJationaal Herdenkingscomité, vervolgens de algemeen secreta.ris 
v,.111 G.e C .P .N., Paul de Groot, in het midden van het voltallige 

�t.<.- ,.__ e.. partijbestuur, daarop de comrrnJ.nistische fractie in de Amsterdamse 
f.c_ � gemeenteraad etc. Vooral was daar de A:.,nsterdamse arbeidersklasse -

. N.V.V.'ers en E.V.C.'ers. 
�- nzoals in 1941 waren alle scheidsmu�en van beroep, organisatie en 

� / 
leeftijd weggevallen. Hier demonstreerdeJ(l het Nederlandse volk 

/ 
in de ware zin des woords" 

1. ��voor het monument breidde de bloemenzee zich uit. Voor een waarde
,.J.i� '-van duizenden guldens, met dubbeltjes en kwartjes bijeengebracht,
V� z.1/1.- bedekte de kale grond voor het monument •••••

Bij de opsomming V§)l de aard der deputaties vermeldt het verslag 
o.m. de arbeiders van de PTT. "Dat was hun antwoord op het ambte
narenverbod!"
Nieuwe groepen vormden zich tegen het einde van het defilé uit hen
die tot die tijd aan de kant hadden gestaan. Tienduizenden waren
voorbij getrokken, zij hadden een zee van bloemen achter gelaten.
"Wat zij verder achterlieten is angst en vrees bij de reactie,

die vandaag levensgroot de kracht van het volk heeft gezien 11 
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Het Vrije Volk, 26-2-52, Haagse uitgave, pag. 4. 
Titel: Amsterdam herdenkt Februari-staking. 

In dit zeer beknopte verslag wordt allereerst vermeld\ wat in 
de morgenuren op het J.D. Meijer-plein plaats vond. Vervolgens 
wordt opgemerkt, dat de communisten het nodig hadden geoordeeld 
een afzonderlijke herdenking ten behoeve van hun partij-poli
tieke propaganda te organiseren. De arbeiders aldus het vJv.,
waren opgewekt om 4 uur het werk te staken en om vijf uur op 
genoemd plein aanwezig te zijn. Aan deze oproep tot staking 
zou slechtoeen miniem aantal arbeiders gevolg hebben gegeven. 
Bij de grote bedrijven werd normaal doorgewerkt. In een aantal 
kleinere bedrijven was het absenteïsme na vieren iets groter, 
"maar ,dit kon het fiasc• van de communistische stakingsparolen 

niet te niet doen." Het blad heeft zich, wat de schatting 
van het aantal deelnemers aan het defilé in de namiddag be
treft

1 
bepaal# tot een weergave van de opgave door de politie 

verstrekt. Het spreekt van ongeveer zevenduizend personen, van 
wie een aantal niet_Amsterdammers. De demonsyratie verliep 
zonder incidenten. 

Het ParDl, 26-2-52, pag. 3. 
Titel: Februari-staking-1941 in Amsterdam herdacht. 

Ordelijk vèrloop op Meijer-plein. 
Aan de herdenking in de middag is het kleinste deel van het 
verslag van ruim een half kolom gewijd. Volgens het Parool 
defileerden ongeveer twee en een half uur lang een vijftien 
à twintigduizend mensen langs het tijdelijke monument. 
Tussen de politie en de (communistische) ordedienst, aan wie 
de deelnemers onvoorwaardelijk gehoorzaamden, bestond een 
zekere samenwerking, waardoor het mogelijk was de mensenmassa 
ordelijk langs het monument te leiden. Het voorbijtrekken 
werd lange tijd gadegeslagen door hoofdcommissaris H.A.G.J. 
Kaasjager, en de chef der geuniformeerde politie, commissaris 
G.P. Gaaikema • 

Het Vaderland, 26-2-52, pag. 2. 
Titel: De Februari-staking herdacht. 

Aan de communistische herda:king zijn zes regels gewijd. 
De Tijd, 26-2-52, pag. 4 • 

Titel: Amsterdam herdenkt de Februari-staking. 
In het verslag van een kleine halve k•lom zijn vijf'. regels 
besteed om te melden dat zeven à achtduizend communisten uit 
het gehele land met bloemen en kransen langs het monument 
trokken, om hun gefusilleErdex partijgenoten een posthume 
hulde te brengen. 

De Maasbode, 26-2-52, pag. 3. 
Titel: Februari-staking herdacht. 

Communistische herdenkingsbetoging verliep rustig. 
Een verslag van ongeveer vijf en dertig regels is aan de 
herdenking in de middag gewijd; ongeveer acht duizend� deel
nemers aan het defilé, onder wie vrouwen en kinderen en groe
pen �it b.v. de bou1'1/Vakken, PTT en �em.Vervoerbedrijf. 

In de dagbladen "Trouw 11 en "Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 van 26-2-52 
alsmede in de ochtendbladen °De Telegraafn, "De Volkskrantn en "Alge-' 
meen Dagblad" van 27-2-52 wordt geen melding gemaakt van de herdé'kingà
plechtigheden in de hoofdstad. 

t.7-i. .>"� 
� 
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Herdenking Februari staking 1941 
Secr. Afrikanerplein 37 hso 
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Aan de vverklieden e11 ambtenaren in ctienst van de Gemeente .A . .mster- · 

dam, die daartoe in grote getalen dé weris te kennen hebben gege-
• 

ven,. i·s cloor B: en -� .. :'. toestem.m.ing verleend om hedenmid"êtag te 4 uur 

het vverk te be�indigen,· zodat zij 01n·5 uu1'"\ aanvvezig zijn bij de 

�lechtige kranslegging.op het Waterlfuoplein. 

ZORGT ER \[OOR DAT OOI{ GIJ orJI 5 UUR .A.Aï,JW"EZIG ZIJT 
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Comité herdenking 
FEB�UARI-STAKING 1941. 

Amsterdam Zuid, 

Rivierenbuu1·t bewoners, 

Amsterda�, 22 Februari 1 52 

Zoals U waarschijnlijk al uit de pers vernomen heeft, is het de 
bedoeling van het Landelijk Herd.enkings-comi te II Februari-staking 
194111 om op Maandagmiddag 25 Febru.2.ri a.s. om 5 uur een· kra,ns te 
leggen bij het voorlopig monument op het J.D. Heyerplein ( bij 
het Waterlooplein). 
Het Herdenkings-comite is van mening dat de herdenking van de 
11 Februari-staking11 een zaak is van de hele Amsterdamse bevolking. 

De z. g�. officiële herdenkingsplechtigheid op Mag,ndagochtend om 
9 uur wordt gehouden op een tijdstip, dat de overgrote meerder
heid van de óevolking hieraan niet zal kunnen deelnemen • 

Daarom roept het Herdenkings-comité alle personen in bedrijven 
en buurten op om Ma8.ndagmiddag 5 uur op het J .D .Meyerplei.n aan
wezig te zijn, teneinde aan de nationale herdenkingsplecht-igheîd 
deel te nemen, 
Het roept de bedrijfsarbeiders op hiert0e om 4 uur ]:iet werk te 
beeindigen om op tijd op het J. D. Meyerplein aanwezig te lrnnnen 
zijn" 

� . 
, 

� Het HeTdenkipgs-.comi te H Februari-staking 194111 , Rivierenbuurt, 
J&t_richt zich tot de buurtpewoners ·met de oproep zich in gr.qto. ge

tale naar het J.D. Meyerplein te begeven en nodigt hen uit daar
toe om kvvart voor vier· bijeen te komen op het Victo:hieplein. 
Vandaar zullen zij via de :9.ijnstrag.t, van "Voustraat, Frederiks-, 
plein, Utrechtsostr�at, Amsteistraat naar het �aterlooplein gaan,. 
De bewoners van de Rivierenbuurt zullen het "ïl'aterli:rn-plein Oi'!1 on
geveer ki_;v.'3.rt voor vijf bereiken, waar zij zich bij de hoek van 
de L/3.nge H.outstr-'1at zullen opstellen. 
Het comite Rivierenbuurt zal vervolgens een krans leggen bij h�t 
monument. 

Het comi te �ivierenbuurt roept do buurtbewoners op, ;fuist nu d.G 
nationale -herdemking grote moeilijkheden in de weg worden gelegd, 
:nassa!-11 na."\.r het J.D.Meyerplein te gaan. 

Het comité ;1ocnt dat dit te meer nodig is, nu de idealen, waar
voor de helden v'1n de II Februari-staking 194l1' hun leven gaven, 
in gevaar zijn. 
"J!ij denken daarbij aan de herbewapening van de nétzi rs in �Jest
Duitsland, a�n do vrijlating van de oorlogsrnisd�digers en de ge
varen van een he-rlevend f 1:1.scisme_ in ons land, en van een nieur.:e 
wereldoorlog. 

BEZ0EKT U: GROTE GETALE DE NATI01JALE HERDEJ:'1CUTG VAN DE 11 FEB-cmARI

�TAKING 1941" OP MAANDAGMIDDAG 5 UUR. 

Laten de slci,chtoffers van de 11 Februari-st!1king 194111 niet tever.
geefs gevallen zijn 11 !! 

Het Herdenkings-comité 
Rivierenbuurt. 
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Oproep aan de Rotterdamse werkers ! ! 

Toen in Mei 1940 het Duitse fascisme ons land overviel, dat gepaard ging met 
het vreselijke bombardement op onze stad, dachten zij hiermede de weerstand 
van het Nederlandse volk te breken. "

{, •' 

Niets was minder waar,. Vanaf het eerste moment ging het werkende volk in 
strijd tegen de gehate onderdrukker die i�dere vorm van NATIONALE ZELF
STANDIGHEID in de kiem poogden te smoren. 

"Bekanttmachung" nr. zoveel, ,,proclamatie" en "Verbeten" enz., het vervolgen
van delen van het Ned. volk, terreur, intimidatie en verraad, waren de middelen 
die zij toepasten. - Maar het verzet groeide en toen op 25 Febr. 1941 de 
Duitsers er toe wilden overgaan om duizenden Joodse landgenoten weg te voeren 
laaide het verze� hoog op, 

de roemrijke Februaristaking werd een feit !

In alle bedrijven van de stad Amsterdam werd het werk neergelegd, uit kantoren, 
de Amsterdamse tram, gemeentewerken, havenbedrijven, scheepswerven, winkels 
enz. stroomden de w�rkers naar het Waterlooplein en tienduizenden demon
streerden tegen het Duitse fascisme. In alle delen van het land legden de arbei
der��het werk neer als protest tegen deze fascistische maatregel. 

D§t dag was de massale uitdrukking van het nationale verzet van het gehele
flandse volk tegen hun onderdrukkers en NSB knechten. 

Zesmaal demonstreerden tienduizenden ter herdenking van deze roemrijke gebeur
tenis, maar voor de zevende maal pogen zekere kringen de herdenking van dit 
Nationaal verzet onmogelijk te maken. Terwijl zij Christiansen vrij laten, Kotälla 
gratie geven, een nieuwe rechtbank instellen om de vonnissen van Duitse fascis
ten en andere misdadigers te herzien, terwij I ze accoord gaan · met de herbewa
pening van Duitsland, kunnen zij het niet toestaan, dat ons gehele volk de natio
nale çjag der roemrijke Februari-staking die de herinnering aan de strijd voor 
onze nationale bevrijding wakker houdt, herdenkt. 

De burgemeester van Amsterdam wenste geen toestemming te geven om op 
Zondag 24 Febr. maar wel op MAANDAG 25 FEBR. in alle stilte, waar hij er 
dus op rekende, dat de werkers niet aanyvezig kunnen zijn. Dit zal hem en zijn 
opdrachtgevers niet gelukken. 

Zij willen het op Maandag, welnu, 
dan zullen zij het op Maandag hebben! 

Het Nationale Comité ter herdenking van de Februaristaking roept het Nederl. 
volk op: 

Maandag 2 5 Februari mas·saal aanwezig te zijn om 
5 uur op het J. D. tv1eyerplein te Amsterdam. 

De Amsterdamse werkers zullen om 4 uur het werk beëindigen. 

Zorgt, dat Uw stem op deze dag in Amsterdam gehoord wordt !
Vormt delegaties uit Uw bedrijf - Stuurt bloemen naar Amsterdam 
Zend begroetingsschrijvens aan het Comité B. Brandsen, Afrikanerplein 37 A'dam 

Geeft U op als deelnemer bij: B. KIEBOOM, " 
· 

Leopoldstraat 32, Tel. 27829 Rotterdam 
Zamelt in het bedrijf de gelden in voor de reis en bloemstukken. 

' � 

Leve de Roemrijke Februari-·staking -
Symbool van het Nederlands verzet ! l 

.. 
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Als �&n man legde de Amsterdamse werkende �evolking het werk neer 1 

als proteS"t tegen de onmensAlijke behandeling van hun Joodse stad-
genoten. 
Ook aan de Universiteit heerst be:r:·oerj_ng. Naar ç1,ngst voor sluiting 
van de Universiteit we,�rhield áe Amsterdamse student 9 zich aan de 
zijde van de be:,.:olking te scl1a·ren ! Slechts een klein de.:,,l van de 
studenten verscheen op die dagen ni�t in de college�alen ..

· 
1952 ... 

Evenals vorige jaren richt het Comité Herdenking Februaristaking 
1941 1 waarin dit jaar o.m. Pr6f. Dr. C.W. de Vries uit Rotterdam 
,zi ttïng heeft 

9 ,üch tot d,=; Nederlandse bevolking met de oproep om 
massaal dRel te nemen aan deze herdenking

1 die tegelijk als een 
protest teg�n het weer herlevende fascisme bedoeld is. 

Op 9 Januari vroeg het Comité toestemming aan de Burgemeester vo.n 
_i\..m.sterdam om op Zondag 24 Fi,bruari een openbare herdenkingsbijeen
komst op het Y!aterlooplein e·n ean gedenktocht van het Waterlooplein 
naar de Nieuwe Oosterbegraaf_plaats te mogen houden. 
Op '."_jondag 24 Februari 

9 
omdat, op deze dag een ic�der deel. zou kunnrm 

11.emen en de herdenking een waarlijk nationaal karalcter zou kunnen
k,rijgen.

-i(P 22 Januari ontving het Comité een weigering
9 

,zonder enige opgave 
van redonen! 

ViE::rmaal herhaalde het Comité zijn venrnek om alsnog een toestemming 
te kri jge11 1 of tenminste een onderhoud met �e Burgem�--.::ster te mogen 
hubben. Eindelijk, op 12 J:11,3bruari, nodigde het bureau Algemen<;:; Zetk�n 
van de Amsterdamse Politie het Comits uit tot ëen onderhoud en na 
uitvoerige basprekingen de�id de poli tie ·-waarvan de Burgr.:<mE:estar 
hot hoofd is- het voorstel 9 dat op �ondag 24 Februari een herden
kingsplechtigheid gehouden zou worden, waarbij een r(:)de van ongaYë'.::.I' 
20 minuten uitgesproken mocht worden. Daarna zou een tocht naar de 
Nieuwe Oosterbegraafplo.o.ts beginnen, waarbij alle deeln;..;mers langs 
het gedenkteken mogen defiler8n. 

Het Hc,rdenkingscomi té sté:ldë c::en niëuw v1::rr;,;oek op 9 dat Donderdag 
14 FE: bruo.ri 9 

1 sr morgens half tien wr,rd overhandigd aan de hoof din-
spe cteur w� de. Jong 1 die b8vestigde 9 dat deze brief het besprokene 
op de bij�enkomsten van Comitl en poli tie volledig we,:::rgaf. Niets 
stond dus de of!iciële to�stemmi4g in de weg • 

.. 

'Edoch ? Vrijdagavond d.a.v. kreeg hst Comité in een telefonisch·� on-
derhoud de mededeling, d2.t Bm�gem0ester en \Tethouders weigerden c:ën 
herdenking op Zondag 24 februari t9� te sta:=u.1. 
Alleen sen ,herdenl�ing_ op' Mo.andsg 25 Februari werd toegesta:-in, dat. 
wil dus ze.ggr::n i '·act B. en 7i. een rnassah: herdenking onmogelijk poogt
te maken t' ·-· 

Het Comi t&, 1 gesteund door de adhaesiebetuigingen uit Lüle 12.gèn vo.n 
de b�volking -wij nobmen o.m. de professoren Dr. J. Pr8sser en Dr. 
YT.F. ifrERTHEIM- roept thans de Amst,-:;rdamse bevolking op a.s. 

1 

-Maandag om 4 uur het w�rk te beëindigen en zich te be�
geven naar. h8t J.D. l\Ieij8:rplein 9 waar het Comité om 5
m r c-=>c··n krans bij het voorlopig monument zal neerlegg,m.
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Daarnaast roe�t bet C6mit� op tot het bijwonen van 
een protest- en_mobilisatievergadering op Vrijdag 
a.s. in de Apoilohal te 8 uur n.m .• .

·sTUDEN-1 EN VÄN AMS·îERDAM-

. l ... 

Eenmaal bleef gij achter_ bij de bewoners van de stad Amsterdam 9 

die zich verzetten tegen de aanranders van onze vrijheid en on
afhankelijkheid. 

Toont 9 dat ge de les van 1941 begrepen hebt en sl�it U aan bij 
de Amster�amse bevolking

9 
,die door haex demonstraties op a.s.· 

Vrijdag en Maandag haar· afkeer van het herlevende fascisme met � 
de daad tot uitdrukking brengt. ..,_ 
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Nr.309-s-1-1952. 

Onder�erp:Demonstratie Fhbruari-heraenking. 

r 
IJ 

t:ï;, - -

' -l)j-: l/7T -·- 1 
··!2 8 FEB 1952

�6 t brunri 1952.
•' ' j ' , /,, - ! /1.,. 

Verslag van de demonstratie ter herdenking van de Februari staking, 
gehouden op .Maandag 25 Februari 1952 te 17,- uur op het Waterloo
plein en Jonas DanieT"lieijerplein te Amsterpam. 
Deze demonstratie�uitgaande van het Comité Herdenking Februarista
king,1941,stond los van de officiële herdenking welke op dezelfde 
dag te 9,- uur plaats vond.Wel werd echter voor deze gelegenheid 
gebruik gemaakt van hetzelfde voorlopig monument op het Jonas Daniel 
Meijerplein • 
Op voornoemd plein verzamelden zich vóór de vastgestelde tijd reeds 
een groot aantal personen welke zich opstelden onder het wakend oog 
van Politie en door het Comité aangewezen 1

1ordewachten 11,terwijl men 
de tijd verdreef door het voeren van zeer sterk eenzijdige politieke 
gesprekken.Meerdere autobussen werden waargenomen waa rmede personen 
van buiten Amsterdam werden aangevoerd,o.a.4 uit 1 s Gravenhage en 
5 uit Rotterdam. 
Het aantal demontranten is zeer moeilijk te schatten,temeer daar 
ook personen uit de kop van de stoet zich later weer achter de stoet 
aansloten.Gedacht wordt dat het aantal deelnemers tegen de 10 000 
liep. 
De demonstranten begonnen te 17T- uur precies te t��kken langs het 
voorlopig monument.Getrokken werd in een behoorlijk gesloten formati 
en de laatste deelne mers trokken te ongeveer 19,20 uur voorbij. 
In de stoet werden delegaties van diverse instellingen,diensten en 
bedrijven waargenomen.Onder andere,groepen van de Spoorwegen,Gemeen
te tram,Reiniging,Geneeskundige dienst,G.E.B.enz.,delegaties van 
de diverse E.V.C.afdelingen,A.N.J.V.,O.P.S.J.en N.V.B •• 
Gebleken is dat bij verschillende bedrijven personeelsleden om 16,
uur vrij namen om de demontratie bij te wonem,o.a. A.D.M.-70 pers. 
Verschure & Co.-70 pers.,N.D.S.M.,-ong.100 pers.,\lerkspoor,- ong.40 
pers., terwijl bij de "Draka" geweigerd werd vrij te geven" 
Er werden veel bloemen en kransen meegevoerd en bij het monument ge
legd,terwijl de gehele herdenking een zeer rustig en ordelijk ver
loop had. 

l 
Geconstateerd werd dat de door het comi tá aangestelde "ordewachten''
inderdaad hun best deden alles zo ordelijk mogelijk te doen verlopen 

Mede verz.aan.B.M.Asd. 
W � H.C • .Asd. 
�\'xi ,\\ \ 

einde. 
R-G.-i.
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In ant't,voord op bovenvermeld schrijven ïrvordt rrfe'fragadeeld---"dat: 
Joannes Bernardus I·iUTSERS, f�eboren te vVoensel,11.6.1912, van be-

� woonachtig is te Amsterdam, Nieuwe Uilenburgerstraat 20�III, bij
Gi ·sbertus Cornelis SMIT,gaboren te Beve��ijk, 18 $ 6.1908 ,u be

end. 
Voor zover bekend is geviorden is I1iutse1�s nog 1f1erkzaam bij'TDe V'laar
heid'' en gaat van hem te Amstara_am tot nog toe geen cm-activiteit 
uit.--------------------------------------------------------��----
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VERTROU'NELIJ.K 
-

Verbinding: 19 Datum: 19-4-52 
A/1 no 377'52 CPN 

. . . 

Betreft: J.B. Mutsers 
(U,v schrijven no 

t, ... ,
/{.,,t, 

132300 dd 8-4-52) 
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• 

In antwooxd op Uw bovenvermeld schrijven wordt 
. bericht, dat JOAN1TES BERNARDUS MUTSERS (11-6-12) 

op 14-12-51 uit Utxecht werd afgeschreven naar 
Amstex4am, Nieuwe Uilenburgstraat 20-III. 

Zulks werd bij dezerzijds schrijven B/2-123'52 
dd 1-2-52 aan I.D. Amsterdam bericht. 

Mutsers heeft te Utrecht geen enkele functie 
meer. In zijn plaats als bestuurslid van de 
BHBV-EVC is geen ander te U�recht benoemd. Deze 
afdeling was overigens te Utrecht zo klein, dat 
men. bijna niet var1 een afdeling kan spreken. 

\ 
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]laar a.ai1le id. j_11g v a1.1 Uvv. brief no. 2() 3 1 52 C. F·. i_f __ do d" 
2!'7-2--1952, TittJge ik U ve:r·zoelcej1. rnij onti"'en·t de �,��1a1·tl18j:irie; 
va11 vverkk1"ing �va.n de beke,1de J·oax.u1es �Berno.r�dll.S Iv11fT0l�HS ,.- ge
bor·e11 11-6-1912, 11ade14 te ,ioen i11·lichter1� 
Dezerzijds is slechts bel�e:r.1d, rl:..tt l�UTSl�ltS vvoo11acl1tig is ·te 
1J\rvent, behc)o:r·t

1
aJ_tl.1ans behoorde,to·l:; de plaatselijlce rö,c1.r1. 

der E.v.a., en tetrokken i.s bij de advertentie-exploitatie 
van '1 De ·ftaa.r11eid ,r e 

ïevens moge ik U verzoeken'mij te willen berichten sinds . 
waYJ.11eèr· hij in .Alrrsterdam is, ge.yestigd • 

1 

• 

HOOFD VAN DE DIENST 
nan1ens deze: 

• 

• 
1 ··...i 

• 

·1oofdcorr1m.issa, 1_· � van Gemeentepo11· .!-1· e- - . . v 1 

_ Ge Il . .T. f? E C R ·P e
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Datum: 27-2-52 

Betreft: Opgave deelnemers Herdenking Februari-staking 

In verband met de herdenking van de Februari-staking 1941 
hebben op 25-2-52 plm 50 personen uit Utrecht een bezoek 
gebracht aan Amsterdam, o.a. 
DIENKO BALKEMA (21-10-13), 

X MARIA VAN BASTEN-BOMMEL (19-12-04), 
JOHANNES HENDRIKUS BREGONJE (4-12-99), 
GERRIT DIELESSEN (12-1-20), 
PIETER JELLIS DE GROEN (7-9-25), 
JOHANNES PETRUS HELLEVOORT (21-5-96), 

,/?\,HENDRIK VAN LOVEREN (25-2-22), 
/./�MARIA VAN LOVEREN- DE GREEF (5-4-25), 

X GELMER ORSEL ( 16-12-04), 
X. JOHANNES JACOBUS VAN DER STEEN (20-11-19),
>< WILHELMINA MARIA VAN DER STEEN-VERBON (20-3-20),
� MARINUS VAN DER STEEN (26-1-21),

CORNELIS VAN TESSEL (2-5-28), 
CHRISTIAAN ULTZEN (13-6-1900), 

;<' TJITSKE ULTZEN ( 28-2-28), 
xJADRIANUS CHRISTINUS DE VRIES (25-2-15). 

Tevens waren er deputaties van OPSJ en ANJV. 
XIJOANNES BERNARDUS lv.IUTSERS (11-6-12) is aangesleld als partij

instructeur voor de provincies Groningen, Friesland en 
Drente; hij blijft echter te Amsterdam wonen en werkzaam 
voor De Waarheid. 

G 
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RAPPORT 

No.: 
Betr.: 

Typ. D. 

VAN KB 
AAN HB BIII 
4300 
PROTEST-MO BILISATIE-VERGADERI 
AfiiBTERDAM. 

Van de op 22-2-1952 te .Amsterdam in de Apollohal 
gehouden Protest-mobilisatie-vergadering werd van betrouw
bare zijde het volgende verslag ontvangen. 
19.50 de zaal was voor 1/5 gevuld. 
20.20 de zaal was half vol ma,r door de toehoorders zo ruim 
mogelijk in te delen, kreeg de zaal het aanzicht van behoor
lijk bezet te zijn. 
Vastgesteld moet worden, dat de opkomst beneden de verwach
ting was. 

i'>li. . .Jm� Het presidium werd bezet door o.a. B.BRANDSEN, J.BRANDENBURG, 
Pi)'lnl·., Fr.REUTER, v.den BROEK (oud voorzitter C.N.V. Tuletaalbond 

/ Utrecht), aeduwen van Februarislachtoffers, enige vertegen

J 
I 

/ 
I 

woordigers uit bedrijven waaronder de Gem. Tram door conduc
teur nr. 758.
Onder de toehoorders bevonden zich D.KLEINSMA, BTOOPEND.AAL 
SCHOLTEN, J.v.d.LINTIEN,Sjef PIETERS, R.SMIT, LADIGEB, van 
Ll!:EUîVE en het voltallige personeel van de EVC. 
Marcus BAKY.ER, ·Jl/im KLINKENBERG en meerdere kopstukken van 
het A.N.J.V. ook de C.P.N. was behoorlijk vertegenwoordigd. 

\ 
20.30 B.BRANDSEN opende de vergadering met een korte uiteen
zetting over de afgelopen periode betreffende het Verbod om
op Zondag de herdenking plaats te doen v_inden. 

,. Tevens kondigde hij de volgende sprekers aan.
� v.d.B..�OEK. (Christelijk arbeider) 

Mevr. BOUWHUIS (weduwe slachtoffer) 
Henk GORTZAK (welke uitgenodigd was). 
Als eerste spreker(v.d.BROEK) werd een aanvang gemaakt om 
de regering wegens haar beleid aan te vallen en de oorlogs
politiek aan te tonen.Hij noemde het verbod een bevestiging 
van het oorlogsgevaar en deed een klemmend beroep op de aan
wezigen voor het behoud van de Vrede te vechten. BRANDBEN 
las een brief voor van ds.Hugo van D 1\LEN die wegens ambtsbe
zigheden niet aanwezig kon zijn,ook een schrijven van Dr • 
van ANROOY. 
Mevr. BOU'.lHUIS gaf een verslag over haar bevindingen bij de 
herhaalde pogingen om het verbod in te trekken en op Zondag 
de herdenking te houden. 
Na deze sprekers werd een korte pauze gehouden, welke benut 
werd, om een collecte te houden voor het be:trijden van de

onkosten. 
B.BRANDSEN deelde mede, dat de eerste giften op deze vergade
ring al waren binnengekomen, een van honderd en een van twin
tig gulden,hetwelk met aplaus werd begroet.Na de pauze betrad
GORTZAK het spreekgestoelte.Deze hield een vlammende rede
over het verbod en de achtergrond hiervan. Vooral de vrijla
ting van Christiansen en Kotala bracht hij in verband met het·
verbod en herinnerde de aanwezigen aan de jaren van bezetting.
De regering werd als gewoonlijk van alles beschuldigd, alsook
de pers en radio.
Het ·was de C.P.N. ,die de Februari-staking tot werkelijkheid
maakte en het zal ook de C .P .N. zijn. die de arbeiders-klas
se naar de overwinning zal leiden.Het feit dat de herdenking
nu op Maandag 25 Febr. zal worden gehouden gebruikte hij om
alle aanwezigen op te roepen zorg te dragen niet alleen om 5



.. 2. 

uur op het Waterloo-plein aanwezig te ziJn maar om in de be
drijven alle arbeiders op te roepen om 4 uur het werk neer 
te leggen. 
Vij mochten niet op Zondag, dan zal de regering en alle oor
logsdrijvers op Ma:andag een manifestatie zien, die hun duidelijk 
zal maken, dat de geest van het verzet niet dood is, maar de ar
beidersklasse voor haar democratische rechten weet op te komen. 
In de zaal werd een brochure verkocht van A.v.d.BROEK getiteld: 
"Zwijgt niet 11• 

Tevens werden pamfletten uitgedeeld om de tentoonstelling te 
bezoeken, welke op Zaterdag en Zondag 23 en 24 Febr. wordt gehou 
den in geb. de Valk,Valkenburgerstraat 105, welke gewijd is 
aan de concentratiekampen en gev angenissen tijdens de bezetting. 

1
22.15 was deze vergadering afgelopen.Buiten lag de straat be
zaaid met pamrletten, die een verkleining waren van de grote 
affiches ·,vaarop dtalin met Hitler en Iviolotof met Goering ston
den afgebeeld. 

Bijlage: 3 
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op Vrijdag 22 Februari 1952 in de Al?OLli.0-HAL 
• 

Zaal open 7.15 uur: 
. 

Aanvang 8 uur Ver$chillende sprekers zullen het woord voeren 
Toegangsprijs 10 et

• 

• 
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Bezoekt de ·tentoonstelling van de VROUWE__N UIT 

CONCENTRATIEKAMPEN EN GEVANGENISSEN. 

Foto-materiaal, boeken, tekeningen, enz. �nz. van de 

' 

.. 

•• 

e s .r1 
• 

moe ers 
1re e !

.... ebruari-�taking 

de honger-winter 
• 

de beorfiding en 

1e nu oor e vrouwen en 

es re en wor voor 
• 

• 

• 

• 

Zaterdagmiddag 23 Februari van 2 5 uur 

Zaterdagavond 23 Februari van half 8 tot half 10 

Zondagmiddag 24 Februari van half 3 tot half 6 

in gebouw DE VALK, Valkenburgerstraat 105 . 

Een lid van de delegatie, die pasgeleden 11-aar Ausch-

witz is geweest, zal vertellen over haar bevindingen 

en ,de herdenking, tèrwijl een van de vrouwen van 
\ 

RA VENSBRUCK, n.l. Rie Lips, zal spreken. 

Toelichting door middel van foto-projectie! 

TOEGANG VRIJ ! 
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' 
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'.llmsterdam herdenkt de 
F ehruaristaki11.g 

Het Herdenkingscomité "Februaristaking 1941" maakt lleken,1

·dat het I 

Maandag 25 Februari a.s. 
- . om vÏji uur

een krans zal leggen hij het voorlopig monument op het Jonas 

Daniël Meijerplein . 

Het roept de bevolking op om na het comité, dus van 5 uur af, 

eveneens de _gevallenen van de F ehruaristaki_ng 1941 hij dit mo

nument hulde te brengen. 

In overleg met de politie stellen het comité en de genodigden zich 

op bij de hoek van het Jonas Daniël M erplein en W aterlooplein, 

en is overeenge'fcomen, dat alle aanwezigen zicl1 hierachter aan

sluiten op de rijweg W aterlooplein richting Blauwhrug. 

Volgt allen stipt de aqnwijzingen van politie en 

01·dèwachten op! 

ID getale! groten 

Herdenkingscomité F ehruaristaking 1941. 
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t1 D :illNS 'l'G2HE Dl. 

VERBINDING No. 51. 

No. I.D. /tff/52. 

Onderwerp: 

Datum: 27 Februari 1952. 

Deelname aan de herdenking van de 
Februari-staking te Amsterdam. 

Eigen bericht. 

Met deze heb ik de ear U het volgende te berichten. 
Op Maandag, 25 Februari 1952 te omstreeks 12.20 uur zijn van
uit de gemeente Hengelo(O) de volgende personen met een auto
bus van de firma ten BARGE, gevestigd te Enschede, naar Amster
dam vertbokken voor deelname aan de herdenking van de Februari 
staking aldaar: 

�'t /J. ,f I Albertus Hendrik D E K K E R , geboren te Den Ham, 17 
April 1923, wonende te Hengelo(O), Madoerastraat 43. v 

Hillifje Jantje Gerritje DIKKEN, geboren te Hengel
(O), 4 Maar 1932, wonende te Hengelo(ö), Boekeloseweg 99,v 

• /J,,,_ . j ! k' )( 1 Gerrit van der H A A K , geboPen te Driesum(gem.Danturna 
/'l'IM/'· 

· deel), 31 December 1869, wonende te Fengelo{O), Deldenerstraat 
198, 11 

� Albertus Hendrikus van NA ARDEN, geboren te Eindho 
ven, 8 Augustus 1936, wonende te Hengelo(O), Enschedesestraat 
202, .1 

X Albertus van NA ARDEN, geboren te Hilversum, 2 JLm· 
1902, wonende te Hengelo(ö), Enschedesestraat 202, • 

/-. Hendrik Jan NIJ MEI J ER, geboren te Markelo, 25 
Augustus 1879, wonende te Hengelo(OJ, Anthoniusstraat 47,� 

{ Berendina AS SIN K, echtgenote van H.J.NIJMEIJER voo 
noemd, geboren te Markelo, 20 Mei 1878, wonende te ·Hengelo(O), 
Anthoniusstraat 47, en� 

(1 Aafje van BUITEN, echtgenote van R.van der VEER, 
geboren te Öostste11Ingwerr, 12 Juni 1896, wonende te Hengelo 
(O), Oude Grensweg 81. 

Laatst vermelde persoon had een bos bloemen bij zich. 

E I N D E • 

�7 Februari 1952, toegezonden aan het
Hoo:Çd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te s-G RAVEN HA GE . 

--l �:f/ ···--,

•. �y' - A 
�:.. 4 MR1 '952, � 

�, �CD{!-:;-·{��J 
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No.14/13119/12881-16� 

Ond.: Deelname Herdenking 
Februaristaking A'dam 1952, 

J. 

1
-.. A MR1 \9�2 
� . 

1 
· , y�trouwelijk 

. �fQ1 _;.i trt 

OP KAART 

ACO/ I 

DAT: 
PAR:� 

' 

Onder leiding van de districts-secretaris der CPN Kennemerland: The' 
dorus Jacobus Segerius,19.4,15,had op 21�2.52 een bespreking plaats,waar, 
behalve de reeds genoemde Segerius,aa..�wezig waren: Gijsbertus van Schie, 
9,7.23; Bernardus Groenendaal,10�6.0l; Johanna Cornelia van Alphen,4.10-
'97; Hijrnan Cohen Rodriques,9.3.12 en drie onbekenden,ter voorbereiding 

van een openbare vergadering te Haarlem op 25.2.52 (Februaristaking) en 
het vormen van delegaties van N ,V "B, en "Hol.land No.utic". 

Cor van Alphen beweerde de delegatie van de NVB te zullen leiden en 
Cohen Rodriques nam op zich een delegatie van 3e "Holland Nautic" samen te 
stellen� 

De openbare vergadering o p  25�2.52 kon volgens Theo Segerius niet 
doorgaan omdat er geen zaal beschikbaar was. De exl-'loitant van een zaal, 
die ter vergadering werd opgebeld,wenste zi�n zaal. niet te verhuren omdat 
volgens zijn informaties het Februari-comi te een communistische zaak was. 

Gebleken is dat inderdaad later door Rodriques op de "Holland Nautic" 
een zestal EVCers werd aangezocht voor de delegatie. (Twee weigerden, de 
een omdà hem ontslag was aangezegd en hij daarom actie wilde voeren,de 
andere omdat hij bang was voor ontslag als de directie e r  a chter zou ko
men dat hij voor dat doel veriof had gevraagd) • 

Uit Haarlem namen ± 30 pers:> nen deel aan èe demonstratie in Amsterdan 
op 25.2�52 w.o.:

f''\J< Wilhelmina Catharina .Q.larenburg-Oversteegen,4.5 .08: (CPN).!/ J> 1 '7 1 � 

-,1 Pieternella �chiffer,..Hogendoorn,l.4.12-.91: (NVB). V 

6 r.

" tMaria Johanna Barbara Jjnrnink-Hoefsmit,21.11.13: (NVB) - met bloemstuk1 v 
11 j V} 'Willy §..taphorst, 10 -. 2"21: (NVB) v f'S> ,n . ' 1 i, 

f n , Grietje band,24,2.15: (CPN) v f.>,9' ·, 
O \J- 1, Jansje Drayer-de Custer ,12 .3 .92: (NVB) lJ P9 1S8 1�

• �v Maria Eiisabeth van äµuren ... de Vries,12,2.09: (NVB)V 'i>.}Jt�éh; 
Q4;- � \t> ; Cornelia Renlkes"Meeuwsen,19.7 .98: (NVB) 1./ 

i< Maria B_.emKes,4.,5 .31: (ANJV) P9 12g�2. >/ 
•Johanna Cornelia van A).phen,4.10,97: (NVB) v 'PJ) be7B
Hendrika van �ijl�Schoon,28.5�28: (N,U.) v 

O / 

.x Cornelis Maria Rusman,25*3.07: (CPN) 1/ µ9 t,ot.tC!:> 
1,._v,o, ,. Johannes Smit,178.87: (BNOP) : met bloeroon. v

I� d,< Adrianus 'J"oha.nnes Stolvoort, 23 .2. 96: (BNOP) V 
W,t #-. Geraràus Johannes van 1,.ipshagen, 25 .3 .11: (BNOP ... CPN) •'v '? )'? \bg 18·
,, f" Isaak Clarenburg, 20 .l.04: (BNOP) PQ 11� 7 7. .J 
r. Petrus Antonius Gerardus Bussing,26-3 .02,� (EVC) - "Holland

1Ièndricus Jacobus HaverlQ'amp,18.2.25: (EVC) 11 

Hijman ,Ç_ohen Rodriques,9.3 .12: (EVC) 11 

Onbekende arbeider uit Amsterdam " 11 

)(Cornelis Jucobs,27.12.03: (EVC} ?J>\L7·7 
;,<. Gerardus Remkes,5.2.92: (CPN) P9 b76';) 

Nautic". v 
Il \; 
tl " 

tl tl 

v 
V 

, Meulenbroek,Preangerstraat - Centrale Werkplaats N .s ..

\,>(Johannes Gerardus van Zijl,22.6,23: (EVC) ../ 
\IXJGijsbertus van Schie,9.7.23� (CPN - EVC). ?j) IO&�R y �60� v 

\/{ Theo0orus Jacobus Segerius,19.4�15: distr,secr. CPN Kennemerland. v

L 
Opgemerkt werd,dat de kop van de stoet zich enkele malen aan de 

staart aansloot zodat dezelfde personan meer dan eens langs het monument
defileerden en de stoet langer leek dan ze was. 

� 0 ,n Arie Segerius,25.9.91 (voorzitter BNOP Haarlem) beweerde op het 
r 1 1 laatste moment niet mee te kunnen omdat hij met zijn vrouw naar het zie

ii..v Lkenhuis moest ( tot grote ontstemming van d e  3.ndere deelnemers der BN()P).



,. Vertro welijk 

'\ +., u,
() r 

\ 1 Geconstateerd werd dat hij aan twee leden van de BNOP--delegatie reisgeld 
l'\.

"- meegaf" 
/ L:=.: 

• 

• 

. 

• 

Aan h€t Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68. 
JL§_n Ha a g • 

f 29 Februari 195�
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Typ. D. 

f J,Iedefi;ede--ld werd, dat op .foi�nsdag 13 ]'ebruari 1952 
de )la··tselijke r.::i":.d v:..-.rr rle ..::.v.c. t� fl9nc!;elo (0) ·rer;;a(l.er

'l.l de ten· huize van '.-lo.rtinus Lee.nde�t �Iuge L \.föx.;! �:;�bo1:-e1:i .te
Devent,e:S � 7 .��3ustus 1911, voo::z1. tter �élll. �e �.:?l.,at::;el1,.1,ke
Ra,-d :,.v.C. afd. Hengelo 1.0), 1:mende 00 1I, n

.::i
clo (0), _·.::.s-

toor vo..-p. �osoumstraat 15 boven. 
Op cli<0 ver 3adering, ·:.aar in totaal 5 .Personen van cle pla.1.t�e
li.jk!:: raad a.:=J.1P1ezig ·,varen, ·:1erd ui tsl ui t"!nd b, sprok,1n ·1.e 
deelnmae .':1.ém de Herdenking Februari-Jte.kin6 1941. , 

·• �r ,r,e rè. br� S')rok':m de al of niet dee :l:na,Je 2.,.rr. cle
herdenkin.g. :.::r werd ::;eopperd, dat er natu-irlijk � ,n ster�rn 
politiemacht nan.:1ezi5 z,1u zijn, on l1qt ;:;ehe�l t8 verhinde
ren. .'J.s de ue,:üne:ners dan toch zoud9n doorzetten e,: de 
poli ti.3 z.ou in::_;r j

..:
":>'3n, d3.Il l:on rir-:t ··.'el e :ns •ezen, b:t je 

e0n Jak sla'.:1.g zou �·2:-ijgen m3t de gum.r:listok. 1-!:ier VO;hi.en 
de a1:..ur,rezi3en natH',rlijlc niets voor. 
Joch bij ste::1.r;1in3 stemden de vijf .:i.,m1:1ezi:.;en vo0r 'ie, lna
me aun d.8 }:12rdenkin.g. 
Ook ·-rerd ter sprake 0ebracht h.::t werker, met de ::rteunlij sten 
e::..1 il.� afdrac11.t van <'le 20 % aan het Verbondsbestuur van de 
�:. 

1.r. C. NEDr vor"Jn ·:1er�1 :·�bracht, dat ,uen d. ,o.r reini ; vo 1-::
voelde, omde.t �lk'": afdelins da,.'-r zi:;lf voor al les moest 
zorgGn 0n dut het VerbondslY.::stu�1r dus oo!{. S·31n recht had 
op de 20% var: het tot.:J.al irlr.:;-c;za.1'/1.elde bedrag.Uit die 20�1 
zou het V0rbonclsb<.::stuur tev'"l"G kun.hen opm·Jcen, ·;,elk 'o:-;drq_q_; 
in totaal ·bij d?. af deling was binnenge '-':omen, ;:rn.:J.r zij :1i�:ts 
me t·; mak:"11 haVl.en. De overi6e D.'mwezi0�n zo.sen hierin ech
ter :Lr+ het gehe 11 ge<;n �.11:.11.d of e.chteruocht en· ':·er5 beslo
ten 20�& vaü h ,.� t be dra::; op t� sturen. Tcvi::>..ns bracht 3 n Jer 
aarr:1ezi3eE rn .. ·.r voren ht�t ·;;er.::Jn ra.et de st;eunlijsten •. •,ven
als de .:: • V. C. krij een. ook de afde linc:en va , de C •.. '. lT. , 
�:.V.B. en het · •• .N.J.V. steunlijsten om du.s.rlilede t•} {;u...n 
-Nerken. Hij stelde voor, ebt elke aîdeling met zijn leden
lijst zou :::ornn � ze dax1 te verL;elij-:en, ·:;ant. zei hij, 
eerst kom ik op. een adres om ste�eld, achter mij �rnmt de 
C.1:-'.:�., daarachter komt de �IT.V.B. en tot slot komt dan nog
eens de Jeugd.
H,ij vond dit voor de mensen onprettig en hij a.chtte het wen
selijk, clat slechts e .n man op 8en adres zou konen •. uit
voorstel had echter ge3r... bt.jval en werd verworpen.Q!a de

-f.... lverguclerinc; werd door Ubertus van Y.tLillflliH, [;,CJbor�m te Hil-
versUI!l 2 Juni 1902, lid van de ö.�".N. P.lJ lid. va.n de Pl3.o..tse-ijijke Raad E. y,..c., won0nd·� tf3 Re2.igeto(O), ��schede se straat 202, 
-erloops medegedeeld, do.t van h<;t Hoofdbestuur van de. C.P.N.
bericht ·:ras ontvangen, dat de bij de ê;.fdelin :;en d .. '.ill-:mzige 

edenlij sten verbrand moe sten °:10rden. J 

KB, 29 
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CD/ /J � 7 ��f' 
D I E N S T G E H E I M J�: ;; ..... ..,.��..,... . �-� J 

Op Maandag 25 Februari 1952 was door het Zaans �mit� 
Herdenking Februaristaking 1941 een vergadering belegd in Ons 
Huis te Zaandam, waar als spreker zou optreden Wessel Hartog, 
geboren 25-5-1911 te Wormer en vermoedelijk wonende Breedweer 
69 of Breestraat 121 te Koog aan de Zaan. Deze vergadering was 
aangekondigd door plaatsing van advertenties in het dagblad 
"De Waarheid" en door het huis aan huis verspreiden van pam
fletten. In de pamfletten werden de Zaankanters tevens aange
spoord om op Maandag 25-2-1952 in de loop van de middag het 
werk te beëindigen en om 17.00 uur aanwezig te zijn op het J. 
D. Meijerplein te .Amsterdam ter herdenking van de Februarista
king 1941. Aan diverse streekbladen was door genoemd comité
een schrijven gezonden, waarin een verslaggever werd uitgeno
digd de aangekondigde vergadering bij te wonen. Tevens werd in
het schrijven verzocht een advertentie op te nemen, waarin ie
dere Zaankanter werd uitgenodigd deze vergadering bij te wonen •
De kosten van de advertentie mochten het bedrag van f.15.00
niet te boven gaan. Geen der bladen heeft echter de advertentie
opgenomen. Het dagblad voor de Zaanstreek "De Typhoon11 was ver
tegenwoordigd door een verslaggever. Op Maandag 25-2-1952 te
16.15 uur zijn met de trein uit Zaandam naar .Amsterdam ongeveer
70 personen vertrokken, teneinde de demonstratie in .Amsterdam
bij te wonen. Zij voerden 2 bloemstukken met zich mede. Een der
bloemstukken werd gedragen door een kind van ongeveer 12 jaar.

De door genoemd comité belegde vergadering ving aan �e 
omstreeks 20.20 uur. De toegang was vrij. Toen de vergadering 
begon waren aanwezig ongeveer 125 personen. De zaalcapiciteit 
bedraagt 480 personen. Tijdens de vergadering kwamen nog onge
veer 125 personen binnen, zodat het totaal aanwezigen 250 be
droeg. Onder de aanwezigen bevonden zich vele jeugdige personen 
kennelijk leden van het A.N.J.V. De vergadering werd geopend , ' 

� door Evert DOUW1\f.lA, geboren 22T5-1905 te Zaandam, van beroep 
machinaal-houtbewerker en'wonende Hanenpad 44b te Zaandam.vDeze 
deelde mede, dat de�voorzitter van het comité, Jan BRASSER, ge
boren 2-3-1908 te Uitgeest en vermoedelijk wonende Prins Hendr' 
straat 57 te Krommenie, was verhinderd. Douwma verontschuldigde 
de geringe opkomst, door mede te delen, dat de demonstratie 
in .Amsterdam langer had geduurd, dan men aanvankelijk had ge
dacht en zodoende vele personen nog niet aanwezig waren en 
eerst naar huis waren gegaan om te eten. Hij heette de aanwezi
gen vervolgens welkom en deelde mede, dat enkele personen, die 
de demonstratie hadden bijgewoond, verslag zouden uitbrengen. 
Hierna werden door LION CONTRAN, die zijn medewerking· voor deze 
avond had toegezegd, enige Russische muziekstukken op de piano 
ten gehore gebracht. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan de personen, die 
verslag uitbrachten over de demonstratie in Amsterdam, te weten: 

XX Adriana van der VET-IERK, geboren 21-6-1907, Andries HO:MMA, 
/ geboren 29-8-1920, Johannes Gerrit HESSELMAN� geboren 
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15 Jai.1uctri 1921 te Za.'-'-ndar.1 E.11 ;,, .. onende r:ogendi jk 28 BA te Zaan
-;.. dum €11 P. de v .... ffi.:i, \10l1€ndc Ld.gedijk 12 t€ ::Jog Uè.cil a.e ZL..un. 

dpreekster ·1 uriana. V1....n der vr; ri1-P�.t'J°S:, gv.f e\. n globë...�l ove,rzi cht 
vwi fü. deLonstratie te • mstcrä.é:Ull. Zij be\.ccrde, dc....t bij deze àe
ruonstra:tie 10 en 10 duizenden Jersonen bij betroi;:i.cen Y,a.ren. Zij 
deelde voorts mede, d�t ondanks het anbten�renverbod, geunifor
meE.rdc tro.IIljongens en arbeiders van ge�eentebedrijven, in de op
tocht meeliepen. De regering kon voigcns :iaur !lE. t 0.mbtenc:..ren
verbod gerust onder tc.,fel schuiven. Aan de optocht \.erd dJor 
net zo veel vromen u.ls mc:::.nnen declgeno:nen. At...n het eind V<-,11 huc.11'. 
b etJ)g deelde zij mede, dat bij de àedonstrc....tie one;evee:r 75000 
:personen betro:;:lcen Whre.n, tervijl 's-morgE.ns bij de z.t,. offici
e le nE.rdenking enige honderden pcrsone.n b.Cfü e zi6 \ c....ren, v �-arondcr 
vele niem.sgieriben. 
Genoe.c.1de Hül,i....h- deelde ook een en é:illder mede over de. de. ... 1onstrc-.tie 
doch ,.ekte de c:::.w1wezigen, u.ls v0orzi-c,ter vun het Zé...'",ndè..IDS Vre
descomité op, om toch zoveel mogelijk actie. të vocren vuor het 
bijeenkomen van de grote Ji. In '.61..1w1dam waren v _ or de. ze -�ctie 
nog veel te 'l:,einig handtekGningen binnengekomen. 
Hesseibman gaf ook een klein overzicht, dat hij aflè..s van een 
stuk papier. Het had hem getroffen hoe hij tussen de demonstran
ten arbeiders had zien lopen, die zo zv.art v.aren c...ls roet en 
kennelijk zo van hun \,erk eerst nu.t..r de demonstratie \�t..ren geg""'m 
P. de VHL�S g'-.f geen ovcrzi cht van de de�.10nstrê.i.tic., ä ch 'I: ekte
de a;: ... nv,ezigen op om de collc.ctie die gehouden zou , 01den a.a.n het
einde der vergude ring, te ge. denken, dahr het co...a:i. té c..nä.1. rs voor
een grote finctnciele stro� zou komen te zi�ten. Toen de actie
tot hc.rdenking op 24-2-19 �2 op tom, was ge zet, he à Let comité
reeds duizc:.ndc.n pamflE.tten Lc,ten drukken, die door net verbod
v,ac.,rd loos ,,,erden. Volgens spreker zijn V->Or de Z.èl.t...nstreek
27000 pamfletten hodig.
Hierna nam DOUWJvlA voornoemd weer het woord, die mededeelde, dat
door 30 Zaanse bedrijven en door enige honderden individuelen ,
protesten aan burgemeester d'Ailly van .Amsterdam waren gezonden
in verband met het verbod tot herdenking van de Februaristaking
1941. Ook deelde hij mede, dat in de demonstratie een delegatie
van de schooljeugd had medegelopen. Deze delegatie bestond uit
15 leerlingen van de M.U.L.O. en H.B.S. te Zaandam. Zij hadden
f.15.-- bijeengebracht en hiervoor een bloemstuk gekocht, dat
zij hadden neergelegd bij het monument op het J.D. Meijerplein 
te Amsterdam. Hierna werd een pauze gehouden, die ongeveer een 
half uur duurde. In deze pauze werd gecolporteerd met het blad 
jeugd en werden kaarten verkocht voor een door de Vereniging 
Nederland - u.s.s.R. te geven gezellige avond, waaraan medewer
king wordt verleend door het Ballet der Lage Landen. 
Na de pauze werden opnieuw enige stukken ten gehore gebracht 
door. de pianist Lion Contran. Hierna werd het woord gevoerd door 
Wessel Hartog voornoemd. 
Deze begon met de aanwezigen een door de K.R.O. uitgezonden 
programma in herinnering te brengen, n.l. het programma op 
Zondag 24-2-1952, waarin was opgenomen de uitzending 2 x 1 - 1 
In deze uitzending was een Amerikaan betrokken. Toen de verloof
de van de .Amerikaan ondervraagd werd door de omroeper, moest de 
Amerikaan zich tijdelijk van het toneel verwijderen. De omroeper 
zei toen:"Ziezo dit is de enigpte manier, dat we een .Amerikaan 
de deur uit kunnen zetten". Door het aanwezige publiek was toen 
uitbundig geapplaudisseerd. Hartog merkte op, dat dit aanwezige 
R.K.-publiek ook wel niet betaald zou hebben aan het .Amerikaanse
carillon. Spreker bracht de Februaristaking 1941 in verband met
Februari 1952. Ondanks het stakingsverbod in 1941 werd toch ge
staakt. In 1952 was een verbod tot demonstratie, er werd echter
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toch gedemonstreerd. De actie in 1952 is een waarschuwing voor 
de Amerikanen om in te zien, dat in Europa iets aan het verande 
ren is. Het verbod tot demonstratie was niet uitgegaan van burg 
meester d'Ailly of van de plaatstelijke politie, maar was op la 
van de Amerikanen. Het zou volgens spreker waanzinnig zijn om 
een herdenking van de doden toe te staan, terwijl hun moordenaa 
werden vrijgelaten. De Herdenking van de Februaristaking werd v 
boden om de Duitse generaals welgevallig te zijn. De arbeiders 
hebben niets gegeven voor het carillon, maar hebben alles gegeve 
voor de Februaristaking. Ook het ambtenarenverbod was iets, waar 
niemand zich iets van aantrok, hetgeen bleek uit het feit, dat 
in de stoet in Amsterdam geuniformeerd trampersoneel en spoorweg 
personeel meeliep. In de optocht liepen verder mede de werklozen 
van Houtigehage,t, Tilburg en Zaandam.. Hij wekte de werklozen op 
om door middel van hun comité's acties te voeren tegen de ver
slechteringen die dagelijks erger werdem. Zoals minister In 't 
Veld destijds pijn in zijn built kreeg over de werkers in de DUW 
zo zullen thans de Amerikanen pijn in hun puik krijgen als zij 
horen van deze demonstratie. Aan het eind van zijn rede wekte 
hij de aanwezigen op om alles wat in hun vermogen lag te doen 
voor de vrede, want daar ontbrak het nog al eens aan. 

Het podium was versierd met rood-wit-blauwe vlaggen. 
De collecte die gehouden werd bij de uitgang bracht een 

onbekend bedrag op. 
Een volledig ingevulde informatie kaart, betreffende 

genoemdr Hesselman gaat hierbij. Van de overige personen zijn 
reeds ihformatiekaarten in Uw bezit. 

Zaandam, 29 Februari 1952 

11"<-
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Aan de Zaanse bevolking 

Begin Januari van dit jaar richtte het comité "Herdenking Februari-staking 1941 ", benevens een groot aantal 
vooraanstaande Nederlanders uit alle lagen van de bevolking zich met een oproep tot het Nederlandse volk, 
om in massa deel te nemen aan de Herdenking op Zondag 24 Februari 1952.

De vergunning voo_r de traditionele herdenkingstocht op Zondag, waaraan vorig jaar 75000 Nederlanders 
deelnamen, werd door de Burgemeester van Amsterdam geweigerd! 

In ons vorig manifest riepen wij daarom de Zaanse bevolking op, om. in massa te protesteren tegen dit 
schandelijke besluit van de Burgemeester van Amsterdam. 

Een storm van p�otesten uit de buurten en bedrijven was het antwoord 
dat het Nederlandse volk Burgemeester d' Ailly gaf l

Dinsdag 12 Februari j.l. zegden een aantal hoge politie-autoriteiten toe, in een bespreking met enige leden 
van het Landelijk Herdenkings-comité, dat op Zondag 24 Februari a.s. een massale herdenking aan de 
Februari-staking zou kunnen worden gehouden. 

Na een zitting van B. & .W. van Amsterdam trekt de ijurgemeester de voornoemde toezegging in, en weigert 
opnieuw vergunning voor de Nationale Herdenking op 24 Februari te verlenen. 

Op dit sollen met de herdenking van de helden, die gevallen zijn in de strijd tegen het Fascisme en ver
volging van de Joodse bevolking in Februari '41 moet een waardig antwoord volgen ! 

VERDUBBELT DE PROTESTACTIE! 

Het Landelijk Comité heeft besloten de herdenking op MAAN DAG 
· 25 FEBRUARI a.s. te doen plaats vinden !
In navolging hiervan roepen wij alle Zaankanters op om MAANDAG 25 FEBR. a.s.
in de loop van de middag de arbeid te beëindigen en om 5 uur op het J. D. Meijer
plein in Amsterdam bij het voorlopig monument aanwezig te :zijn ter herdenking
van de roem.rijke Februari-staking 1941 !

Wij reizen met de trein die 4.30 uur in Amsterdam· aankomt! 

Tevens :z:al 's avonds in "Ons Huis" te Zaandam een grote Openbare Herdenkings�Ver
gadering plaats vinden, aanvang 8 uur 

• 1 · Spreker: WESSEL HARTOG · 
• medewerking van de bekende pianist LION CONTRAN Toegang vrij 

HET ZAANS COMITÉ HERDENKING FEBRUARI-STAKING 1941:

J. Brasser, fabrieksarbeider 
R. v. Houten, transportarbeider 
Mevr. H. Molenaar-Veenstra, huisvr. 
L. J. Eshuys, bouwvakarbeider 

Kl. -Schenk, grondwerker 
D. Klein, meubelmaker 
Mevr. J. Sluys-Stad, huisvrouw 
H. Langedijk, bootwerker 

Dirk Blees, kolenwerker 
P. de Vries, fabrieksarbeider

Secretaris-Penningmeester 
Lagedijk 12, Koog aan de Zaan 
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VERSLAG OVER DE MAAND FEBRUARI 1952. 

De maand Februari is in politi�k opzicht rustig 
verlopen. De arbeidsvrede te Rotterdam, welke blijkens 
uitlatingen van de partijsecretaris de Groot in het af
gelopen jaar een doorn in het oog gewëest is van de Am
sterdamse partijleiding, is ook in deze verslagperiode 
geen enkele maal onderbroken. In de week voorafgaande aan 
de herdenking van de Februaristaking 1941 (25 Febr.) on
dernam de E.V.C. ,een poging om te Rotterdam een staking 
van korte duur te doen ontstaan, zulks naar aanleiding 
van de moeilijkheden, welke de Amsterdamse overheid met 
betrekking tot de herdenking van dit feit de C.P.N. in 
de weg legde. Zij had n.l. graag gezien, dat de Rotter
damse arbeiders op Zaterdag 23 Februari als protest te
gen deze medewerking hot werk hadden neergelegd, waarna 
in Amsterdam op Maandag 25 Februari een algemene staking 
in de namiddag bij gelegenheid van de kranslegging door 
de CPN zou volgen. Dit gehele plan is echter in duigen 
gevallen, doordat geen enkele Rotterdamse arbeider er 
voor vo�de het werk neer leggen of aan een slow-on actie 
mee te doen. 
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Uit goede bron werd het volgende vernomen. 
De Herdenking van de Februaristaking is veel gunstiger ge
weest dan de CPN zelf had veri,vacht .Men was er zeker van 
dat de be/it!Jngstelling des morgens zeer gering zou zijn en 
die in de avond belangrijk groter. Dat het echter zo'n 
groot verschil zou zijn is de CPN zelfs ontgaan. 
Informant was Dinsdag in Amsterdam, bezo�ht verschillende 
kantoren en sprak verschillende mensen, maar allen waren 
vol over de enorme belangstelling. Als conclusie ;renen zij 
te moeten stellen, dat het volk, als het er op aankomt, 
weer gezamelijk zal strijden tegen de bewapening, Oorlog, 
overheersing, enz • 
Typerend is, dat zowel het A.N.P. als de Pers zich hebben 
onth/ouden over deze enorme belangstelling te reppen, 
hetgeen indien die belangstelling gering ware geweest, zij 
zeer zeker wel gedaan zouden hebben, d:it is de Communisten 
in de kaart spelen. 
Hoe objectiever men alles weergeeft, hoe gemakkelijker 
het volk zelf zijn mening zal bepalen. Fu is het volk met 
wantrouwen vervuld, daar dikwijls De 'Naarheid de feiten 
weergeeft. Door niet objectief te blijven verliest men alle 
vertrouwen • 

KB, 10 Maart 1952J 
,, 

1 VRIJ VOOR AC.TfE j 
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Uit betrouwbare bron -rirerd vernomen, dat in Hengelo 
(0) zowel door de CPN als door de 'BVC steunlijsten hebben 6e
circuleerd,met het doel gelden te verzamelen, om een zo
groot mogelijk �antal d�elnemers naar de d8monstratie te
Amsterdam. te kunnen zenden.
Van de op deze steunlijsten ingekomen gelden,moe st 20 % af
gedragen worden aan de CPN, het resterende bedrag kon wor
den gebruikt door de afdeling, die betreffende steunlijs
ten uitgaf.

A Door de C2N •,7erden te Hengelo 8 lijsten uit::;ezet, 'Nelke
• een totaal bedrag à f 40,40 opbrachten. Door de :vc Nerden

15 lijsten ui tg�zet, "'Jirelke een totaal bedrag à f 5, 75 op
gebracht hebben.
Door de -�vcers was geklaagd dat de CPNers met hun s+;c,_mlij s
ten juist bij de 8VC l8den ge·verkt hadden, zodat zij op
hu.;.1 lijsten haast geen intekenin6en hadden ku.:nen machtig
worden.
Ondanks het geringe bedrag dat opgehaald is geworde"Y), ol 0Ak
toch, dat negen Jersonen uit H0ngelo (0), alle� behorende
tot de bekende comnunisten zouden deeln�men aan de demon
stratie in tmsterdam..
Op de laatst gehouden ver1sadering d.d. 20-2-52 ·velke gehou
den werd in het kantoor van de iVC te He�gelo (0) en Naar
aan door leden van de CPN, NVB en .lU�JV werd deelgenomen,

" werden nog twee .�VCers bereid ge vonden aan de herdenking
deel te nemen . Toen tijdens de vergadering de mogelijkheid
'.JJerd geopperd, dat de demonstratie ·01el eens ·Nat onrustig
zou km.men V":!rlopen en dat het zelfs niet uitgesloten geacht

a 
moest worden, dat er klappen zouden vallen, trollen beide

-� 
·

_ EVCers zich terug.
J,. 

� 
i.egen CPNers hebben zich die avond a

.
ls deelneme

.
rs opgegeven. 

11"1"". l)JII H�it ·.varen: .A.J.Bartelin�,e;eb.�-1-02, zijn echtgenote! _J.H •

. ,/ 
�l;!l .mller, geb. 20-3-04, 1.. van 1' aarden, geb. 2-6-02, ziJn zoon 

1� 111 

_.14).,· �11.\A.H.Van Naardelf, geb. 8-8-36, H.J. I. Koeze;n, geb. 7-8-33, G.
f<Áft' 

�
it.,,.tvan der Haa�, geb. 31-12-69, H.J.Nijmeijer, geb. 25-8-79, 

1..J• ,,1,.1 :· , tl zijn ech�enote B. J"ssLl).k, geb. 20-5-78 en \..van Buiten, 
V"' �'P' :eb. 12-6-96. 
�1 �- De op vorenbedoelde vergadering aan�ezigen zonden niet tot 

· _ .. .l)I-J overeenstemming komen, be treffende de op de steunlijsten ge inde
/(JIIV"-v · geldbedragen. De aan-:Jezige CPNers stonden er op, da t het ge-

hele be-drag, dus van alle uitgezette lijsten van de EVC en 

V 
CPN tezamen, 6ebruikt diende te worden om de te make, onkos-
ten te bestrijden. De 1:VCers echter ··c1aren het hier niet mee 
eens, daar niemand va __ hen aan de demonstratie zou deelne 1en. 
Zeer tot ongenoegen van de niet ivcers is het door de 8VC op
geha:0lde bedrag van f 5, 75 in de afdelingskas va.1 de i:::vc ge
stort. 

KB, 10 maart 1952J rOÊEN ACT' . �/")nder oVei'i2J rne.t K. J.
\ l vr ,'>-·�;!",q 

Bijlage: 1 fotocopie. 
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Comité Herdenking Februauri-staking 1941.
Secretaris Bertus Brandsen - Amsterdam .-

Wacirde Makker,

Uit de publicaties van de pers zult U reeds ven1omen hebten dat
de herdenking van de ffebruaristaking niet a.s. Zondag plaats 
vindt, doch a.s. Maandag 25 iebrua:,:i precies 5 uur. 
Het zal U duidelijk zijn dat van de vele deel�e�ers die zich
reeds hadden opgegeven, enkele niet mee kunne ... 1 6aan. Daarom 
zullen in de resterende dagen een aantal ·maab:,r�i:;elen genomen 
moeten worden om toch nog een· zo groot moceli j;:e &fvaardiging
te krijgen. Door het Werkcomitê is reeds voo� �c�trale bus�en
gezorgd die op de volgende tijden en punt1::n ·18:_ ... t:ck..1rnn: 

Enschede van Heeksplein 12 uur
Hen�elo Grote Kerk 12.15 u

Almelo Markt · 1 • 00 u

Het werkcomité moet daarom uiterlijk Za terè.ag3.vrnd weten hoeveel
cla"lriemers er nu nog mee gaan. En daarom zv_llen ell deelnemers 
die U reeds had v66r Zaterdag bezocht moeteI'- wo�den om te horen 
of hij of zij nu Macindag meegaat en U dient ons van het totaal 
aantal Zaterdag telefonisch, of anderszins, bericht te geven.u 
kunt hiervoor Zaterdag tot 1 uur 's middags 2869 en na 1 uur 
5294 bellen. Verder moei al het geld dat op de steunlijsten ver
Z8.J11eld is Maandagmiddag aan de busr;en af gerekend worden. 

"rienden,

Als müü .. u.n-bcdrag moet voor elke deGlnomors
f.6.-- afgerekend worden. 
Het geld dat eventueel boven dit bedrag is op
gehaal dient ook Maandagmiddag afgerekend te 
worden. 

Zorgt dat ondanks de moeilijkheden toch nog velo deelnemers 
met bloemen vertegenwoordigt zijn om de reactie eGn klinkend
antwoord te geven. 

Tot Maandagmiddag!

Namens het Werkcomit�
voor Twente, 

. A
�

""- 1liuw. Kamp - Oldenzaalse
;yv"'

v

·��· straat 80 te Enschede • 

. , \ 
-..... �� · .
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DE F'l;BRUARI-STAKING- ,.<,1 

Naar door de secretaris vat1 de t.'r.J.K., G.J.1olfs,
Irisstraat 19 te Almelo, wordt verklaard, hebben uit Almelo 
8 personen d,elgenomen aan de op 25-2-52 te Amsterdam gehou
den herdenking van de Februaristaking. 
Deze personen zijn genaamd: 

XfB. de Jong, Platanenstraat te Almelo.(propagandaleider der
C.P.1,.) 

� -;<.IT. Remn1els, Tuinstraat te Umelo.(secr. D.P.N. afd. Almelo) 
/!:.,,,. \k Mevr. Moelard-Uitslag,Doelenstraat 21 te Almelo. (voorz.N. V.B.)

e0i ,:'.\'J/;. �•G. J. ,:Jolfs, Irisstre.at 19 te :Umelo. --
r�./-' J ;( JB • .3chollink, Dr, Sç_haepmanlaàn te j_lmelo. h J. �
f� De vries, buuwvakarbeider te Almelo. 

• )(JK. Kretschman, incasseerder E.V.C., Tollenstraat te Almelo.
De overige deelnemer is niet bekend. 

• 

•· 

Vofrenstaande personen reisde'1 tezamen met de deeln·:;mers uit
Enschede met e-::m autobus van àrke en ten Barge naar Amster
dam. Zij arriveerden te ongeveer 17.15 te Jmsterdam, waarna 
te 19.15 uur de terugreis werd aanvaard en men omstre"'ks 
23. - uur in Almelo arriveerde • 
Aan het eigenlijke défilé hebben de Almelo-ers niet deelge- /nomen, daar zij bij hun vertrek te 19.15 uur �g lang niet 
aan de beurt waren. Volgens .Jolfs 'Nas alles . zeer oraeTïJk }
verlopen en 1..vas er veel de�lname geweest. 
In de t:ree ·uur, dat de Almelose de'Jlnemrs in '\msterdam verble
ven, had voormelde De Vries nog kans gezien om zijn zuster 
te bezoeken, die in Amaterdam ·voont. Jolfs e2 ;3chollink 
hadden nog e n café bezocht, om daar ee01 biertje te drinken •

KB, 12 Maart 1952 J 
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Uit goede bron werd vernomen dat aan de herdenking 
vru1 de Februari-staking te -'\.msterdam, d.d. 25-2-1952; van 

, ,}/C.P.N.-zijde �e T�lburg twe� personen hebb��l�e�omen
,�� 'fl I en wel: Hendrik Nicolaas Brunner, geboren te \msterdam,

. � j 
19-1-77, wonende Hooivensestraat 103 te Tilburg en Andreas

f 

• tl 'llfHenricus Johannes Roelen, geboren te Tilburg, 15-6-24, 
·t,,-t · wonende Pastoor ,Schutjesstraat 42 te Tilburg. 

KB, 12 Maart 1952,
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Uit goede bron werd vernomen, dat van de afd. 
Vlaardingen der C.P.N. 7 leden hebben deelgenomen aan de herdenking 

• 
der Febrûari-staking, t.w. KOUDST.AAL en echtgenote, B. SAUS, 

X.lW• v.d. VA.ART, SMIT, Mevr. VLIETSTRA en Kas SPERMON. 
ai. De zoon van de directeur van de Romi Vlaardingen 
� was lid van de ordedienst.

� KOUDSTAAL en echtgenote legden die dag te .Amster-
/)1...ldam een bezoek af bij Dr.�REEMSÇ lid C.P.N., vroeger arts in 

· �) Vlaardingen. 
r V1 r \ Dr.11.REEMSfis een excentriek mannetje met rode '"\ 
v oV° \.__zakdoek, mesje en fluit aan een riem, een soort slaapmuts op enz.) 

.)»-� \\�s� 

• 
e 

KB, 13 Maart 1952.
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.Fobruarist -ï.t:� ·r.,,' .!.\JrC.,)t.tkil1.g 
I1Ilf/ 7s 

Het �oeo Uw r Lxaellen ie be end ziJn, dat de 
Co.,. unistiso��t.: Pax· ... j va.1 No1erlaul pr� t�ndr ert fü! �g. 
Fob..:ual'.istu.kin� 19,11, ·:a.: hebben Heo:r>e;at..i .... cerd. 

,!ierin li. t de ve:r rle.ring, at zij v·oor zich na
geuoog het all�c.1rocht opeist, jaa1·lijka eze gebe.wte-
11:i.a in de v.a.ami Februari iu hat openbaar ., h.lrd.enken. 
Voor de or1;-anioatic va.l·.oo ;i.ilt zi,j zich ochtcn· sór._.\ .. ul
dj.s achter een .;i<:-1 n . .1.tz·au_ v:.iordoenn co_.J·tó• ter� ijl 
'.&.ij u:11"'1 de ,1e ..... <1em ·ng uelf eeu pol ... -ick mon,itrr tie 
·voor haar dooloinr.lel tz·�cl" t te v-crbinden. et piëtei tsvc:
he ··denken van oc ao . n ordt o .... der do huldi e oL:O tandig
heden ovralsnog van :: &or belun �acht.

T�n g volg�. v be�,J., ... L.le oe.ec.b.ik in�. en va."l e 
.Ani5t 1· ''!SG ov rheiu t i"s do cc ........ unietischc :Pa:rti,j in he 
verl�lon. no� steeda enot.;,.1za:.tkt c..e · 1 te n ·• an SJ" •• n de 
OJ..H�.::ibare h�.rde.nJd . .ng zo ls duze pla to vena onder 1 ei:1ing 

� het gèm.eontobe• ti.ur en in srit.eu .orkin et andere 
•roeperi11gen. -,elia\ a .. r o.rce.nluo .... de de P ·tij in 1951 

daarn ast lioc eon pe.1·t� he ... "u.t:n ihg op de D'ieu ,e 001:·ter
begra fpla"t .. , oo.b uoor de "verheids.u a tree �l�m werd 
tot en mot 1951 a.::.n de gf . .t.':.cii.;le }',..3r nking de pa.rti�
pol1 tieke agitatie r cou.:m'.J.Uiot�n o ef!ect�olla ïijze 
on:tno en. 

Ten eunzi . _ van de jone to, 1:t e herdenking v 
<.t. l'ebru.ariste �1n • in l.9'.:Î2, vol" o C"l .. • opnieuw de 
tactiek on een ei c.t."l rnI· �onkin,e te or ani eren. /:lhoe
-;el ue o!.t'icii:Hc pltH .... t�c).eid �--·e be1 al.�., voor de or n 
m·en ven 25 Pebru.ari 195.2, vroeg zij bi onde van het 
ttCom1 té Her un1'.:ing Eeb1· \u:r·i tr�l-:ii,s 1941" r. cla t voren 
vez• .;annin.g aau o de berden �ine op Zon g 24 " bru ri 
1952 v do .n pl� terriI1dcn ,. ':"J r; .• d' � .:.:ou r 1 m.�r de 

•le .et.eid bieden n m�aoalc natic.u.l.e . on tratie t 
hou.tl n et d lne · re uit het ehele J.· d. ri p 
d -rtoe bij voorbaat �1Á .r ce de ver·ors

e 

-2-

.!\an (: .. E .. de V1ee •jnist ·r-Fresident, 
. 1:lioter zona.er f r .efe1 ... illo, 

iuioterie v Binn nlandsë Zaken, 
te t -G .t. u . .!, l'i H _ G E 
in e.fschr1.ft: 
f..s.n Z .L. d.o _-1 .... n:iBter-.Pr a:i.dent, 
?l.ein 1813 no�4, 
te �.Q A V H � G .E 
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RAPPORT V .AN KB 
AAN HB 

No.: 4473 

l,1r/ 
P�/;t,(,T 7.r. YY1. 2 l Nll'f 195i. 

ACD/ IJ�y.-7&; L} 
.,/�..;�d 

Betr. : COMITE HERDENKING SLACHTOFFERS FE BRU.ARI STAKING. 
Typ. D 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 
Mevr.H.STOTIJN bezocht een paar keer Mevr.BÖHM, Joh. Ver
hulststraat 10 te Amsterdam en de derde keer stond haar 
naam al op een lijst van het comité "Herdenking slacht
off ers van de Februari staking 41 ". 
In het comité zijn nog deze namen:Dr.Ei\JIDEN BOAS, VERVOORT, 
Heer METZ, 1\IIevr.BOUJ"v'HUYS, Mevr. en Mijnheer- Haakon STOTIJN, 
Mevr.WINTER, D.AM-MON ASCH, HALM,HECHT,MUNTINGH-NAPJUS,Mevr. 
BAAYENS, Heer C.v.d.MOLEN, Mevr.Böm�, als niet communiste, 
had de volgende personen moeten bezoeken: 
Dr.IDE,Breughelstr. 10, LURA, Apollolaan 117, SALOMONSON, 
Olympiaplein 17,BIERON, Roemer Visserstr. 28,HORA ADEMA, 
Lairessestr.44,HERTZBERGER,Corellistr.23,VEEN te Amsterdam. 

KB, 21 Maart 1952 w 
\ 

1 VRIJ VOOR ACTIE] 
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�PORT V .AN KB 

Voor HB 

No. 4532 

Betr. : HERDENKING FEBRU.ARI STAKTI\JG 

Typ.: B. 

Door onderstaande personen uit Almelo werd op
25-2-'52 deelgenomen aan de Februari-stakin&�te Amsterdam.: 

� 1l :, 
-� Gerrit Jan WOI.J!'S, geboren 27-12-' �8 te Stad-

.Almelo, v\li:,lleroep textielarbeider en wonende Irisstraat No. 19
.. te Almelo; 
"'- 1 11 Gerritdina UITSLAG, geboren 11-2-'09 te .Ambt-

Almelo, huis- én echtgenote·van Hendrik MOEL.ARD en wonende 
Doelenstraat No. 21 te Almelo; v 

X y /\--0 11 Berend SCHOLLINK, geboren 10-3-' 21 te .Amsterdam,
van beroep textielarbeider en wonende Schaepmanlaan No. 95 te 
.Almelo; 

X :�,� Hendrikttus REI�vlELTS, geboren 11-9-'07 te Berger
(Dr.), van be�oep rabrieksarbeider en wonende Tuinstraat No. 90 
te .Almelo; v 

XI V V. 
0 

Jan Kasper KRETSCilli,fP.NN, geboren 27-2-' 06 te 
Onstwedde, van beroep bode der E.V.C. en wonende Tollensstraat
No. 27 te Almelo; v 

. 1 · ti1li,1 Bernardus DE JONG, geboren 16-2-' 11 te .Ambt-
Hardenberg, van beroep grondwerker en wonende Pla#tanenstraat
No. 28 te Almelo; v 

heden on-bekend). 
DE VRIES, bouwvakarbeider (nadere gegevens tot

\. 

KB, 25 Maart 1952. 
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In aar1sluitir1g op rnijn scr.1rijven dd. 12-2-''52, betr. 
parr1flet·ten verspreid te Jubbega inhoudende een oproep tot 
herdenking van de Februaris·takir1g 1941, r1eb ik de eer U 
hel ·volge11.de te berichten: 

De pa1nfletten waren nog onderteker1d door: 
/'. JAN OORD geb. te Blokzijl 10-5-''08,chaufÎeur,wonende te 

, . Jubbega 531a. Hij behoort tot de P.v.d.A • 
. i�" � ·>.Anne Bergsma,won. te Hoorr1sterz1vvaag 72 (kaar·t gaat hierbij)

j,,, 1
- A_NDRIE_'3 B.REITSlViA tSeb. te Oudehorne 18-l-'t99, veel1ouder, 

/ � won. �e.Hoornsterzwaag no. 12. Zijn politieke gezindte is 

• 

onbeke·nd, Q.och m.i. rnoet hij vooralsnog niet als corrunur1ist 
worder1 bestempeld • 

. �' 
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• 
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C.P.N.-DEMONSTRATIE TE AMSTERDAM OP 19-12-1952 
• r U 50 C I U F C ... d C 1b PS O 1 5 1 C f t - 1 P 7 , •• 

• 

Uit betrouwbare bron vernamen wij, 
dat er geruchten gaan, dat in de C.P.N. plannen be-
staan om, bij de onthulling van het monument op het 
Jonas Dani�l Meierplein te Amsterdam, op 19 December 
a� s. door H.M. de Koningin, op het laatste moment een 
massa-demonstratie te organiseren. --
Deze geruchten zijn van andere zijde nog niet bevestigd. 
Dit bericht werd op 13-12-1952 telegrafisch aan B III 
doorgegeven. 

•• 

- ···.:.:a::,-A.1911::.11: .tfs,11..;wu,,g,,a.te:111..1s::u; j .... ... .., .. ..

I{B, 15 December 1952 J�, 

•



,ale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

5)/NAFGEDAAN 

-

• 
Verantw. voor 
Adm. afdoening: 

A;� SECTIE 1

, ) 
.J.) 

D 28 25 000 (S) 10860 - '52 (3331) 

Interne aanwijzingen A C D .

� ·!'; A C D �,. Dat .. · "'1.. ..., P 
H. ACD., namens deze � f l .n: • 
Dat.: .._ -==- .._./'; • , J ar.: 

BEHANDELING AFZ./PAR. 'DAT. 
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