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Wij nodigen u van harte uit om de
herdenking van de Februaristaking
van 1941 bij te wonen op dinsdag
26 februari om 17.00 uur bij het NSF
Kunstwerk op winkelcentrum
Seinhorst.

Dinsdag
26 februari 2019
17:00 uur

Tijdens de herdenking zal Liesbeth
van der Horst, directeur van het
Verzetsmuseum in Amsterdam,
spreken over de achtergrond en het
ontstaan van de Februaristaking.
Pieter Hoogenraad zal vanuit de
Historische Kring Albertus Perk een
toelichting geven over het verloop van
de Februaristaking in Hilversum en
het Gooi. Burgemeester Pieter
Broertjes zal namens de raad en het
college van Hilversum een krans
leggen.

NSF Kunstwerk
Winkelcentrum
Seinhorst

Na afloop van de herdenking is er een
ontvangst in de Morgensterkerk. Daar
kan men ook een ‘pop-up’
fototentoonstelling bekijken over de

razzia in 1941 op het Jonas Daniël
Meijerplein, die de aanleiding vormde
voor de Februaristaking. Ook is er
exclusief videomateriaal van
interviews met Hilversumse stakers
die terugkijken op hun ervaringen van
de Februaristaking in 1941.
Geïnteresseerden kunnen de
tentoonstelling op dezelfde dag
bezoeken van 16.00 uur tot 22.00 uur
in de nabijgelegen Morgensterkerk.
De herdenking is in Hilversum Oost
als eerbetoon aan de grote rol die
deze wijk heeft gespeeld bij de
staking. Hier is het eigenlijk allemaal
begonnen. Hier stonden de fabrieken:
de NSF, de metaalwerkers, de
verﬀabriek, de textielindustrie. Deze
fabrieken zijn massaal leeggelopen
om te protesteren tegen de
Jodenvervolging die door de Duitse
bezetters was ingezet. De staking is
uiteindelijk via de Groest en het
Raadhuis bij het oude raadhuis
geëindigd.

“Langzaamaan zag
je bij NSF de
mensen inderdaad
het bedrijf uitgaan,
‘streik, streik, streik!’
roepend. Het waren
wel vier- à
vijfduizenden
mensen”
- Anton de Heus,
Hilversumse staker

De Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek in 1941.
Bron: Beeldbank WO2 Verzetsmuseum Amsterdam

De staking in
Hilversum
De staking begon op maandag 25
februari in Amsterdam. De staking
breidde zich destijds snel uit naar de
Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht,
Hilversum en Weesp. Vanuit
Amsterdam was Gerrit Meerbeek op
de fiets gesprongen en naar
Hilversum gereden, om ook hier de
staking op gang te brengen.
Op woensdag 26 februari 1941
protesteerden zo’n tienduizend
mensen in het centrum van Hilversum
tegen de vervolging van Joodse
Nederlanders. De dag ervoor was bij
veel bedrijven het werk al neergelegd.
De communist Anton de Heus hoorde
in de ochtend van vrienden dat in
Amsterdam stakingen waren
uitgebroken. Samen gingen zij naar de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(NSF). “Toen we daar arriveerden
bleek dat Gerrit Meerbeek er al in was
geslaagd een paar keer een praatje te
houden”, vertelt De Heus in de jaren
negentig voor de lokale omroep.
Ook de Amsterdammer Ab Veltman,
die op dat moment in Hilversum
woonde, toog direct naar NSF. Daar

vernam hij dat Meerbeek slaags was
geraakt met een NSB’er en was
gearresteerd. “Daarna gooiden de
meisjes van NSF het bijltje erbij neer
en volgde de rest”, beschreef Veltman
later aan zijn zoon Martin.
“Langzaamaan zag je bij NSF de
mensen inderdaad het bedrijf uitgaan,
‘streik, streik, streik!’ roepend. Het
waren wel vier- à vijfduizenden
mensen” aldus De Heus.
Ook ijzergieterij Ensink, verﬀabriek
Ripolin en een metaalwarenfabriek
gingen plat. De Heus: “Aan de
Noorderweg zaten veel
confectieateliers. Mijn vrouw Nelie is
erin geslaagd veel van de daar
werkende meisjes mee te krijgen.”
Het volgende doel was de gasfabriek
bij de Kleine Drift. De Heus: “Er
kwamen meteen lui met wapens op
ons af. Maar het is uiteindelijk toch
gelukt.”
Tijdens de bezetting vormde de
Februaristaking in 1941 voor velen
een bron van inspiratie. Nog altijd
geeft de Februaristaking die inspiratie
en is het een signaal naar deze tijd,
waarin opkomen voor een ander en
waakzaamheid voor antisemitisme en
racisme geboden is.
Gerrit Meerbeek werd opgepakt. Hij
overleefde het kamp maar werd nooit
meer de oude, evenals stakingsleider
Jan Pastoor.

Wij roepen u op dinsdag 26
februari 2019 naar het NSF
Kunstwerk op Seinhorst te
komen en deel te nemen aan
de herdenking van de
Februaristaking in Hilversum.

De herdenking Februaristaking Hilversum & ’t Gooi 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:

