
De AVONDKLOK  

‘Er is niets nieuws onder de zon’ (Prediker 1:9). Zo is ook de avondklok die ingesteld 

wordt op zaterdag 23 januari niet een uitvinding als gevolg van de Coronacrisis. Heel 

vervelend voor bijna iedereen, maar vooral voor de meest kwetsbaren, alleenstaanden en 

jongeren. 

In de Tweede Wereldoorlog voerde de Duitse 

bezetter de 'Sperrzeit' in: van middernacht tot 's 

ochtends vroeg mocht niemand zich ‘in het 

openbaar vertonen’. In Amsterdam ging de spertijd 

al om 20.00 uur in. Alleen mensen die moesten 

werken, kregen een ontheffing (Sonderaus-

weise). Overtredingen werden streng gestraft!  

Soms was een strengere avondklok het gevolg van 

een staking. De ‘melkstaking’ zoals die bij ons in 

Fryslân werd genoemd, was daar een van en brak 

uit op 29/30 april 1943. Waarom veel boeren hier 

ook staakten? Het was het gevolg van de 

bekendmaking dat de Nederlandse militairen 

(300.000), die in mei 1940 mee hadden gevochten 

tegen de Duitsers, opnieuw gevangen zouden 

worden genomen om ingezet te worden in de 

Duitse oorlogsindustrie. En daar waren velen op 

tegen. De staking begon in Twente, in de 

Storkfabriek, gevolgd door stakingen in heel het 

land, ook door boeren. Veel boeren, die eigenlijk 

niets 

moesten hebben van staken, staakten massaal en 

lieten de melk liever in de sloot stromen, dan die 

aan de melkfabriek te leveren. Veel melk kwam 

gelukkig ook bij burgers terecht en ging dus niet 

verloren. 

Helaas maakte de bezetter er wreed een einde aan 

door te dreigen met, als strengste straf, het 

doodschieten van degene die nog durfde te 

staken. Omdat bij Marum (Gr) een weg werd 

versperd door een omgehakte boom (stakers 

hadden dit gedaan), pakten de Duitsers willekeurig 

19 mensen op en schoten hen dood. 

Burgemeester Hoving van Westdongeradeel bevond zich op het moment dat de staking begon 

in Groningen vanwege een vergadering en fietste (!), toen hij van de dreiging hoorde, zo snel 

als hij kon terug naar Ternaard om te kijken of hij de boeren ervan kon overtuigen, te stoppen 

met staken. De staking was op 3 mei ten einde en burgemeester Hoving kon een paar dagen 

later aan de overheid melden dat er in Westdongeradeel niet meer werd gestaakt. Deze staking 

heeft uiteindelijk aan 54 mensen in het noorden van het land het leven gekost. In 

Westdongeradeel gelukkig aan niemand.  

De avondklok was in WOII vrij normaal en moest meestal van 24:00 tot 6:00 uur worden 

gehandhaafd, maar werd drastisch uitgebreid n.a.v. o.a. genoemde staking, van 20:00 tot 

4:00uur.  



Nu zitten wij met een avondklok waar niemand 

op zat te wachten, maar gezien de 

Coronadreiging, die misschien nog voor een 

derde golf kan zorgen, waarschijnlijk de beste 

oplossing of we het leuk vinden of niet. Als 

iedereen zich aan de Coronaregels houdt, zijn 

we misschien op 9 februari daar alweer vanaf. 

Dus ….. nog even volhouden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gevolgen van de crisis zijn voor velen niet mals: hoe komt het met school, de examens, de 

mogelijkheid om werk te vinden terwijl er zoveel mensen ontslagen zijn? Maar net als na de 

oorlog zullen er vast weer mogelijkheden tot herstel zijn. Ook toen heeft het lang geduurd 

voordat iedereen wist waar hij of zij aan toe was. 



Misschien geldt het gedicht van Amanda Gorman ook wel een beetje voor ons: “Want er is altijd 

licht, als we maar dapper genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper genoeg zijn om het 

te zijn.” 

(bronnen: Geschiedenis lokaal, Fryske Canon en de brief van Burgemeester Hoving; foto Monument Eastermar 

Stichting STIWOT) 

Oane Talsma 

 

 

 

 


