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Toespraak Arianne de Jong 

(Gesproken woord geldt) 

 

Herdenking Februaristaking 
26 februari 2022, Zaandam 

 
Vrijheid  

Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt  

Sinds 1945 leven we in een land, dat vrij is van oorlog 

 

Het is belangrijk dat we de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend 

houden en tijd nemen stil te staan bij belangrijke momenten die van betekenis zijn, 

zoals de Februaristaking van vandaag  

 

81 jaar geleden kwamen duizenden mensen in opstand,  

Ze trokken een grens, riepen op om te staken, om weerstand te bieden 

Wetend dat de bezetter niet terug schrok om geweld te gebruiken 

 

We weten nu, dat de Februaristaking, de enige massale en openlijke protest tegen 

de Jodenvervolging in bezet Europa was. 

 

Moed tonen en in verzet komen, vraagt ongelofelijk veel van mensen 

Door vandaag samen stil te staan, tonen we een eerbetoon aan hen die met gevaar 

voor eigen leven, in opstand kwamen. Stil staan zet aan tot nadenken, jezelf vragen 

te stellen; wat zou ik doen als een ander onderdrukt wordt, vervolgd wordt of op de 

vlucht is?  Heb ik de durf en moed om mijn eigen vrijheid op te geven voor de 

ander?  

 

De afgelopen twee jaren hebben we allen eigen vrijheden moeten inleveren voor 

een groter collectief belang vanwege de coronapandemie. Deze crisis heeft iets 

fundamenteel bloot gelegd: namelijk dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn.  
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Die verbondenheid kent geen landgrenzen en kan schuren en spanning geven.  Het 

leven in vrijheid en vrede vraagt inspanning van ons allemaal.  

 

Als we vandaag spreken over vrijheid, dan kunnen we niet anders dan stil staan bij 

de inval van Rusland in Oekraïne. Dit houdt ons allen bezig. Het toont de 

kwetsbaarheid van vrijheid, vrede en democratische rechtstaat. Deze invasie in 

Oekraïne heeft de hoop, dat deze vorm van oorlogsvoering in Europa voor altijd tot 

het verleden zou behoren, de grond in geslagen.  

 

Om hoop te houden moeten we moedig zijn inspanning te leveren vrijheid 

weerbaarder te maken, zorgen dat vrijheid tegen een stootje kan. Ik geloof dat wij 

als mens de dragers van vrijheid en vrede zijn. De waarden, gedachten en 

overtuigingen die wij dragen, maken het verschil.  Ook op momenten waarin alles 

verloren lijkt, onderdrukt en beklemmend aanvoelt.  

 

Uit de verhalen van de Februaristaking maak ik op dat er ongeloof, 

verontwaardiging en boosheid was, maar ook een sterke overtuiging dat opstand 

verschil zou maken. “beseft de enorme kracht van uw eensgezinde daad! 

Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting!  

 

Dat moet men in 1941 moed hebben gegeven het werk neer te leggen en te gaan 

staken. En ondanks dat de Februaristaking geen einde kon maken aan de 

Jodenvervolging, was er iets diep van binnen in beweging gezet. Men had schouder 

aan schouder gelopen en wist, ik sta niet alleen. 

 

In opstand komen, demonstreren, staken. Ook vandaag de dag trekken mensen de 

straat op, men komt samen, gaat het gesprek aan en vraagt aandacht. Op stukken 

karton of lakens staan handgeschreven teksten. Journalisten halen verhaal. In onze 

open vrije democratische samenleving kan dat.  

 

Stop de oorlog!  

Dat is de oproep die men nu doet. 

Het nieuws toont beelden van vele vormen van protest en ook medeleven  
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Ook van Russen die de straat op gingen en verzet toonden tegen hun eigen 

autoritaire leider. Meer dan 1600 demonstraten werden opgepakt. 

Naast de dappere mannen en vrouwen die deelnamen aan de Februaristaking, 

denk ik vandaag aan allen die moed tonen en in verzet komen, met gevaar voor 

eigen leven. 

 

De gedachten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaan uit naar al die onschuldige 

mensen die op dit moment slachtoffer zijn van het machtsstreven van de Russische 

president.  Het sterkt het comité in haar opdracht om oorlogsslachtoffers te 

herdenken en het belang en de kwetsbaarheid van vrijheid, democratie en 

rechtsstaat uit te dragen. 


