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Hij zag pas in februari 1943, twee jaar na
de Februaristaking het levenslicht, maar
desondanks weet Martin Veltman heel
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A

desondanks weet Martin Veltman heel
goed wat zijn vader Ab en enkele anderen
op 25 en 26 februari in 1941 op het spel
zetten toen zij het werk neerlegden en
daarmee openlijk protesteerden tegen de
Jodenvervolging in bezet Europa. “Je deed
het toen omdat je wist dat het gedaan
moest worden.”

msterdammer Martin Veltman is vrijdagmiddag naar Hilversum,
Winkelcentrum Seinhorst om precies te zijn, gekomen voor de

jaarlijkse herdenking van deze Februaristaking. De helden van toen,
waaronder zijn vader, zijn er niet meer. Ab Veltman is in 2006 op 93-
jarige lee!ijd overleden. “En dus komen nu de kinderen van”, grapt de
hoofdstedeling. Maar hij komt graag naar het monument. Juist uit
respect voor de mensen van toen. 

(Tekst gaat verder onder de foto)

Martin Veltman © Foto Miché / Bastiaan Miché

Ab Veltman was samen met Gerrit Meerbeek en Anton de Heus één van
de drijvende krachten achter de Hilversumse staking. Die vond plaats
een dag na de staking in Amsterdam, doordat honderden Joodse
mannen tijdens razzia’s in Amsterdam waren opgepakt en
gedeporteerd. Meerbeek werkte bij Fokker en zag hoe arbeiders het

Bastiaan Miché
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gedeporteerd. Meerbeek werkte bij Fokker en zag hoe arbeiders het
werk neerlegden. 

Terug in Hilversum riep hij – samen met De Heus en Veltman – ook
Hilversumse arbeiders op om te gaan staken. Uiteindelijk pakte de
Februaristaking in Hilversum groot uit. Werknemers van onder meer
de NSF, machinefabriek Ensink, ver"abriek Ripolin en enkele
tapijtfabrieken gingen de straat op. De staking strekte zich vanuit
Amsterdam niet alleen uit naar Hilversum, maar ook naar Utrecht,
Weesp, Zaanstad en Velsen.

Samen met burgemeester Pieter Broertjes legt Veltman vrijdagmiddag
- tachtig jaar later - bloemen bij het NSF-kunstwerk. Omdat de
Februaristaking nu tachtig jaar geleden is, zou de herdenking eigenlijk
een extra accent krijgen. Vanwege de coronamaatregelen ging hier een
streep doorheen. Toch zijn er enkele kijkers. Veel mensen die de
supermarkt uitwandelen vragen zich toch af waarom de burgemeester
en enkele cameraploegen daar zijn. 

(Tekst gaat verder onder de foto)

Burgemeester Broertjes. © Foto Miché / Bastiaan Miché

Spreken doet Broertjes, die donderdag ook de jaarlijkse herdenking in
Amsterdam bijwoonde, niet. Er is al een filmpje opgenomen dat na de
Hilversumse herdenking online te zien is. De burgemeester is blij dat
de herdenking, ondanks corona, wél door kan gaan. Bijzonder vindt
hij het het ook om bloemen te leggen met de zoon van Ab Veltman. “Ik
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hij het het ook om bloemen te leggen met de zoon van Ab Veltman. “Ik
heb ze (Meerbeek, De Heus en Veltman, red.) ook wel eens de
dokwerkers van Hilversum genoemd”, aldus Broertjes. “Het was
bijzonder om samen met één van hun kinderen bloemen bij het
monument te leggen.”

Bijzonder is de Februaristaking vooral omdat destijds duizenden
mensen als protest richting het raadhuis wandelden. “Daar kun je
geen respect genoeg voor hebben. De mensen waren oprecht boos.
Voor velen hee! de Februaristaking gediend als bron van inspiratie
tegen ongelijkheid, willekeur en onderdrukking. De Februaristaking is
zo bijzonder omdat hij is gestart door fabrieksarbeiders. Ze waren
kwaad vanwege de Jodenvervolging en gaven daar gezicht aan door te
gaan staken. Dat was echt uniek in Europa. En het hee! het wegvoeren
van de Joden niet voorkomen, maar toch is het heel bijzonder. ” 

Joop Lahaise. © Foto Miché / Bastiaan Miché

Het niet door laten gaan van de herdenking is ondanks corona nooit
een optie geweest, vertelt Joost Lahaise namens het organiserende
comité. Toch is het bijzonder dat de bijeenkomst - hoe kleinschalig
ook - door kan gaan. “Uiteraard respecteren we de beperkingen,
gezondheid vinden we belangrijk. Maar we vinden het herdenken ook
belangrijk. Het is ook zo belangrijk dat we waakzaam blijven”, doelt hij
op het antisemitisme dat nog regelmatig in de samenleving
waarneembaar is.

En dan is Seinhorst - en niet de Kerkbrink waar de herdenking in het
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En dan is Seinhorst - en niet de Kerkbrink waar de herdenking in het
verleden plaatsvond - dé plek om te herdenken, vervolgt Lahaise.
“Hier kwam ooit Gerrit Meerbeek om zijn stadgenoten bij de NSF op te
roepen om te staken . Een meer logische plek dan deze is er niet.”
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