Herdenking Februaristaking in Venezuela
Gisteren op 25 februari 2011 waren we niet alleen in gedachten bij de Februaristakingherdenking, we hebben zelf ook meegedaan. Om 11.30 uur (17.00 uur, Nederlandse tijd)
in het kantoor van de vakbond FTL, nu benut door Ana Soto en de brigadistas in Caracas,
hebben we een korte bijeenkomst gehouden.
Ik heb uitleg gegeven over de aanleiding en de organisatie van de staking, nu 70 jaar
geleden. De deportatie van veel Joodse mannen uit de Nieuwmarktbuurt (toen een met
prikkeldraad omgeven „Judenviertel‟) gaf de doorslag voor veel mensen om in actie te
komen.
Maar de organisatie door de CPN en de verspreiding van het Manifest “Staakt, Staakt,
Staak,”, gaf de mensen de gelegenheid om massaal in Amsterdam op straat te gaan
“wandelen”. Het begon met de trams die niet uitreden en sloeg al gauw over naar de
werven en de havenbedrijven en later ook kleine bedrijven en winkels.
Sinds die tijd wordt er ieder jaar herinnerd aan dit eerste georganiseerde verzet tegen de
nazi-bezetters. Het gaat daarbij niet alleen om herdenken maar ook om te waarschuwen
tegen elke vorm van racisme, fascisme en vreemdelingenhaat. Zoals bijvoorbeeld de huidige regering, die alleen maar kan bestaan door de gedoogsteun van een partij als de
PVV, die openlijk anti-islam uitspraken doet.
Bij de Februaristakingherdenking worden bloemenkransen gelegd en gedichten voorgedragen. Ik heb zelf kort het opschrift voorgedragen dat staat gebeiteld op een muur op
het Weteringcircuit:
“Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen: dan dooft het
licht” door Van Randwijk.
Het is vertaald in het Duits:
‚Ein Volk das sich vor Tyrannen beugt, wird mehr als Leib und Gut verlieren. Es wird wie
eine niedergebrannte Kerze verloschen.‟
Met alle bijna 40 aanwezigen uit Nederland, Duitsland, Venezuela en Afghanistan hebben
we daarna het lied van De Moorsoldaten gezongen. Iedereen was onder de indruk en
velen waren geroerd door dit samentreffen.
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