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Beste lezers,

Met genoegen bieden wij u deze speciale uitgave van onze Nieuwsbrief aan. Dit jaar staan wij uitgebreid stil bij het feit dat 
het 70 jaar geleden is dat Hannie Schaft – vlak voor het einde van de oorlog – in de duinen bij Bloemendaal is gefusilleerd 
en een half jaar later vanuit de Grote of St. Bavokerk in Haarlem werd herbegraven op de Eerebegraafplaats in Bloemendaal. 
 
Naast de grootse Herdenking dit jaar in diezelfde Grote of St. Bavokerk in Haarlem, hebben wij een  bijzonder bewaarexemplaar 
van de Nieuwsbrief gemaakt. Daartoe hebben we een aantal prominenten gevraagd hun visie op Hannie Schaft te verwoorden. Ook 
hebben wij mensen die Hannie Schaft persoonlijk hebben gekend gevraagd om aan te geven welke betekenis zij voor hen heeft gehad. 
 
Daarnaast hebben wij het boekje ‘Eerebegraafplaats’ integraal in deze uitgave opgenomen. Dit boekje is in 1945 uitgegeven ter her-
denking van de gevallenen van het Binnenlands Verzet die rusten op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Vanwege de historische be-
tekenis van de verhalen en mooie foto’s vonden wij het zeer de moeite waard dit boekje over de herbegrafenis in dit nummer op te nemen. 
 
Wij spreken onze grote dank uit voor ieders medewerking aan zowel deze speciale uitgave als aan de bijzondere Herdenking 2015.  
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In heel het land is er gedurende het jaar bij het einde van WO 
II – 70 jaar na dato – stilgestaan. De opkomst bij de diver-
se Herdenkingen was overweldigend. Naast ‘de generatie die 
het heeft meegemaakt’ zijn er ook steeds meer mensen van veel 
jongere generaties bij. Het besef van nooit-meer en van de re-
levantie voor nu wordt steeds meer en dieper gevoeld, door de 
generaties heen. Dat verbindt.

Op 29 november 2015 zal in dit kader een uitzonderlijk Han-
nie Schaft Herdenkingsprogram ingevuld worden met mede-
werking van onder meer het Koninklijk Haarlems Mannenkoor 
Zang en Vriendschap, waarvan de toenmalige leden destijds 
zongen bij de herbegrafenis van Hannie Schaft. Ook de jeugd 
zal op diverse fronten een bijdrage aan het program leveren. 
Tevens vindt de Herdenking éénmalig plaats in de Grote of St. 
Bavo kerk te Haarlem. Kortom, diverse historische verbindin-
gen samengevoegd met het nu.

Dit alles versterkt de missie van onze Stichting: ‘Bewustwor-
ding vanuit herdenken’. De Stichting probeert in haar activitei-
ten steeds meer de gebeurtenissen van destijds te vertalen naar 
ontwikkelingen van nu. 

Door het jaarlijks herdenken van Hannie Schaft – als nationaal 
icoon van het vrouwelijk gewapend Verzet in WO II – draagt 
zij bij aan het besef dat opkomen voor de vrijheid van belang is.  

Dit door het maken van de juiste keuzes ook in moeilijke om-
standigheden en in alle tijden.

Vrijheid –als verbindend element– is een groot goed dat wij in al 
haar aspecten waarderen en koesteren. Het is aan ons allen de taak 
om in verzet te komen tegen diegenen die de vrijheid willen on-
dermijnen en uitsluiting nastreven. In buitenland of in eigen land. 
Op  school, op het werk of waar dan ook in onze maatschappij.  
 
Mensen, en met name de nieuwste generaties, willen wij blij-
vend bewust maken van de gevolgen van elke vorm van ex-
tremisme, fascisme, racisme en discriminatie. In samenwerking 
met initiatieven die hetzelfde nastreven als onze stichting. 
Hannie Schaft is niet alleen van toen. Hannie Schaft had jouw 
vriendin kunnen zijn. Of je oudere zus. Of jouw buurmeisje. 
Een vrouw van vlees en bloed. Sterker nog, ook jij kan nu een 
Hannie Schaft zijn, als je de keuze maakt op het moment dat 
het ertoe doet. Om de boektitel van Truus Menger-Overstee-
gen te parafraseren: ‘Toen, nu en altijd’.

Jeroen Pliester
Voorzitter Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking

Het had toen iedereen kunnen zijn. Maar het was – onder-
meer – Hannie Schaft. Jannetje Johanna Schaft om precies 
te zijn. Zij werd een gewapende Verzetsvrouw, niet op basis 
van toeval maar omdat zij dat besloot.

!

Het was oorlog en Nederland ging gebukt onder een steeds 
sinisterder optreden van een grove bezettingsmacht. Het was 
voor Hannie Schaft en diverse verzetskameraden duidelijk: ac-
tie was gewenst, eerst zonder en daarna met geweld. Hoe het 
eindigde weet inmiddels iedereen.

De Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking herdenkt 
haar moed en vastberadenheid en vertaalt haar inspirerende 
verhaal naar het heden.

Na het memorabele jaar 2014 – door de uitreiking van het Mo-
bilisatie-Oorlogskruis door Minister-President Rutte aan Truus 
Menger-Oversteegen en Freddie Dekker-Oversteegen, de ver-
zetsmakkers van Hannie Schaft – is ook 2015 een bijzonder 
jaar; een Hannie Schaftjaar, in samenwerking met de Gemeen-
te Haarlem en andere partners. Het is nu 70 jaar geleden dat 
zij werd vermoord en groots werd herbegraven in de Grote of 
St. Bavo kerk in Haarlem, in aanwezigheid van onder meer de 
toenmalige Koningin en Minister-President.

“Hannie Schaft 
- 70 jaar na dato - 

Toen, nu en altijd”
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wie ik ben, kunnen wij zijn wie we zijn. Dankzij de helden van 
toen leven wij in een vrij land met gelijke rechten en plichten 
voor iedereen.

Hannie Schaft hoorde bij de helden en heldinnen die niet laf-
hartig wegkeken, maar zich manhaftig verzetten tegen rech-
teloosheid en rassenhaat. Dat zijn de mensen die ik mateloos 
bewonder en waar de samenleving ook nu naar snakt. Mensen 
die niet wegkijken als groepen tegen elkaar worden opgezet, 
opgehitst. Mensen die niet wegkijken als Jodenhaat en mos-
limhaat worden opgepookt, opgestookt. Mensen die met volle 
overtuiging strijden voor vrijheid en gelijkheid.    

Ik hoor tot de gelukkige generaties die nooit zullen weten wat 
wij hadden gedaan als we in de schoenen van Hannie Schaft 
hadden gestaan, die de dure plicht hebben te voorkómen dat 
we ooit weer in zo’n situatie terechtkomen en daarom ook 
 moeten leren van haar en ons verleden. 

Voor mij zijn die lessen overduidelijk: nooit wegkijken als er 
haat wordt gezaaid en onze grondwettelijke vrijheden wor-
den vertrapt. Nooit weglopen voor onze verantwoordelijk-
heid, maar ons onverzettelijk inzetten voor een wereld waarin 
 kinderen kunnen opgroeien zonder angst en zonder armoede, 
zonder afgunst en zonder afkeer van mensen die anders denken 
en anders doen. Dat is wat wij moeten doen. 

Lodewijk Asscher
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice minister-
president

‘Wat zouden wij hebben gedaan?’ Ik hoor tot de gelukkige 
generaties die de Tweede Wereldoorlog alleen uit verhalen 
en geschiedenisboeken kennen. De generaties die zich in 
vrede en vrijheid kunnen afvragen: ‘Wat zouden wij in die 
omstandigheden hebben gedaan?’

!

Met eindeloze eerbied heb ik altijd geluisterd naar de verhalen 
van en over mensen die de morele kracht hadden om in verzet 
te komen tegen de nazi’ s, om onderduikers in huis te nemen, 
om onverschrokken te strijden tegen onrecht en onderdruk-
king. Moedige mensen die bereid waren een persoonlijke prijs 
te betalen voor de vrijheid van anderen. 

Hannie Schaft was zo’n heldin. Het is geweldig dat de herin-
nering aan haar levend wordt gehouden. Door generatie na 
generatie haar verhaal te vertellen. Hoe ze voor het eerst per-
soonsbewijzen stal om joodse vriendinnen aan vervalste iden-
titeitsbewijzen te helpen. Hoe ze op een ongelukkige avond 
met een fietstas vol verzetskranten werd aangehouden en kort 
daarna, nog geen drie weken voor de bevrijding, werd dood-
geschoten.  
Een verpletterend verhaal dat nooit mag worden vergeten, om-
dat wij onze vrijheid nu hebben te danken aan de mensen die 
daar toen voor vochten. Dankzij de helden van toen kan ik zijn 

“Nooit wegkijken, 
nooit weglopen”
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en Philine Polak tot en met nog ingrijpender verzets daden, 
 samen met onder meer haar jonge en moedige kompanen 
Truus en Freddie Oversteegen.

Hannie Schaft liet ons zien dat je nooit mag wegkijken van 
onrecht. Het is goed om te constateren dat heel veel Nederlan-
ders sinds de oorlog haar voorbeeld volgen. Zij tonen zich sterk 
betrokken bij de internationale rechtsorde. Zij zijn solidair met 
volkeren die, net als wij in ’40-’45, strijden voor hun vrijheid. 
Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en War 
Child kunnen hier op veel sympathie rekenen. 

Intolerantie, discriminatie of uitsluiting liggen echter ook bin-
nen onze landsgrenzen dagelijks op de loer. Op het schoolplein 
en op de werkvloer wordt bijvoorbeeld nog steeds gepest. Som-
mige mensen deinzen niet terug voor extreme opvattingen en 
gedragingen. Ook daar mogen we nooit van wegkijken. Het 
gaat immers om de vrijheid van ons allemaal.
Voor een moedig hart is niets onmogelijk. Om elkaar aan te 
spreken op tolerantie en verdraagzaamheid is maar een fractie 
nodig van de moed die Hannie Schaft aan de dag legde. Maar 
daarmee houden we wel onze zwaarbevochten vrijheid voor ie-
dereen overeind. Precies zoals Hannie Schaft het heeft gewild.

Bernt Schneiders 
Burgemeester van Haarlem

Op mijn werkkamer hangt een foto van Hannie Schaft. 
Bij lastige morele beslissingen kijk ik haar soms even in de 
ogen. Het antwoord komt dan vaak vanzelf. 

!

Hannie nodigt mij ook uit tot bescheidenheid. Want de kwes-
ties waar wij ons in onze vrije en welvarende stad voor gesteld 
zien, zijn natuurlijk van een geheel andere orde dan waar het 
Haarlemse gewapende verzet destijds voor stond. Daar was uit-
zonderlijke moed voor nodig. De bereidheid om gevaarlijke na-
zi’s en hun handlangers in koelen bloede uit te schakelen. Met 
als keerzijde de voortdurende angst om opgepakt te worden. 

De nazi’s traden fundamentele waarden als recht, vrijheid en 
menselijkheid met voeten. Een proces van stapsgewijze en 
systematische uitsluiting van onze joodse medeburgers leidde 
zelfs tot de grootste volkerenmoord uit de geschiedenis. Die 
uitsluiting was Hannie Schaft een doorn in het oog. Zij volgde 
niet voor niets vol overtuiging een rechtenstudie. Het was haar 
droom om na de oorlog in Genève mee te helpen om de Vol-
kenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, nieuw leven in 
te blazen. Om zo een betere en rechtvaardiger wereld te helpen 
opbouwen. Dat verklaart waarom zij niet wegkeek van het on-
recht dat de nazi’s aanrichtten. Integendeel, ze kwam ferm in 
actie. Van hulp aan haar joodse studievriendinnen Sonja Frenk 

“Voor een moedig hart 
is niets onmogelijk”
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Voor mij heeft Hannie maar ook de andere verzetsmensen uit 
onze groep mijn verdere leven bepaald. Ik denk nog elke dag 
aan hen.”

Freddie Dekker-Oversteegen is voormalig verzetsstrijdster; zij 
verrichtte met haar zus Truus Menger-Oversteegen en Hannie 
Schaft verzetsactiviteiten. Op 15 april 2014 ontving zij samen 
met haar zus uit handen van Minister-President Mark Rutte het 
Mobilisatie-Oorlogskruis.

“Hannie betekende, en betekent nog steeds, heel veel voor 
mij. Truus en ik waren blij dat een derde vrouw bij onze 
verzetsgroep kwam. We konden als meiden onder elkaar 
veel van onze gevoelens kwijt in onze voor de rest uit vooral 
mannen bestaande verzetsgroep.

!

Hannie had tijdens de oorlog een goede visie op het leven en 
de maatschappij. We discussieerden veel hoe de maatschappij 
er na de oorlog uit zou moeten zien. Wat Hannie bijvoorbeeld 
wilde was na de oorlog Duitsland bezoeken om jonge mensen 
te interviewen en te vragen hoe zij de oorlog hadden beleefd.

Hannie had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was zeer 
strijdbaar. Wat heel bijzonder is en mij altijd is bijgebleven, 
is dat Hannie vertelde dat zij het einde van de oorlog niet zou 
halen. Ze zei dat ze begraven zou worden onder een rood-wit-
blauwe vlag. Dat is heel bijzonder, want het is ook precies zo 
gebeurd. Het leek wel of Hannie een voorgevoel had.

“Bepalend voor 
mijn verdere leven”
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“Mijn moeder had al vanaf 1933 al mensen in huis die van-
uit Duitsland gevlucht waren: Joden, communisten, socia-
listen. Wij wisten dus al wat ons te wachten stond toen de 
nazi’s ons land binnenvielen. Mijn zus Freddie en ik waren 
al met licht verzetswerk bezig. Hannie Schaft kwam later 
bij onze groep.”

!

In het begin hielden we ons in het verzet vooral bezig met het 
helpen van de Joodse bevolking. We brachten mensen naar vei-
ligere adressen in het oosten van het land. Later zijn mijn zus 
en ik in het gewapende verzet gekomen. Dat was natuurlijk 
een veel hardere strijd. Eigenlijk stond die ons helemaal niet op 
ons lijf geschreven. We waren gewone meiden, en we hadden 
helemaal geen agressieve bedoelingen.

Hannie kwam bij onze verzetsgroep in 1943. We hadden haar 
ontmoet in Enschede, waar mijn zus en ik in een hospitaal 
werkten. We leerden elkaar kennen en zijn goed met elkaar be-
vriend geraakt. Hannie was een heel ernstig, stil meisje. Ze was 
een uitzondering in de ploeg, omdat ze geleerd had. Je kunt 
rustig zeggen dat ze een intellectueel meisje was, terwijl de 
meeste van ons uit arbeiderskringen kwamen.“Wij waren 

gewone meiden”

Hannie bracht ons van alles  bij. We hebben Engels en Duits 
van haar geleerd.
Tegen het Duits hebben we nog wel geprotesteerd, maar zij 
gaf aan dat het niet alleen de taal was van de nazi’s, maar ook 
van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. Toen Hannie aan het 
eind van de oorlog werd gearresteerd, was dat een groot verdriet 
voor mijn zus en mij. Ze was niet alleen een vriendin, maar ook 
natuurlijk een verzetsmakker.

Hannie Schaft was voor mij een verzetsvriendin die ik mijn 
leven lang niet kan vergeten. Je had elkaar nodig in de oorlog 
en de groep was heel hecht met elkaar.
Hannies dood was ook een groot verlies voor ons. Dat verlies 
gaat nooit meer over.
Ik denk nog dagelijks aan Hannie.”

Truus Menger-Oversteegen is voormalig verzetsstrijdster en be-
stuurslid van de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking; 
zij verrichtte met haar zus Freddie Dekker-Oversteegen en Hannie 
Schaft verzetsactiviteiten. Op 15 april 2014 ontving zij samen 
met haar zus uit handen van Minister-President Mark Rutte het 
Mobilisatie-Oorlogskruis.

16



Ik vind het een eer om Hannie Schaft gekend te hebben. Ik heb 
thuis nog steeds een portretfoto van haar in een lijstje in mijn 
kamer staan.”

Paul Elsinga 
Erelid bestuur Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking

“Ik was kind in de oorlog en toen Hannie en Truus kwa-
men onderduiken bij mijn ouders, had ik er plotseling twee 
oudere zussen bij. Het was in de zomer van 1944, na de 
aanslag in Zaandam, waarbij Jan Bonekamp was overleden 
na de actie.

!

Toen het mis ging met Hannie en Jan Bonekamp moest Han-
nie onderduiken. Men wist later dat het om de dochter van 
een collega van hem ging, de onderwijzer Piet Schaft dus. Dit 
alles was na de aanslag in Zaandam. Ik had dus een oudere zus. 
Het was bij ons thuis heel gewoon dat er veel mensen bij mijn 
ouders over de vloer kwamen. Ook Freddie Oversteegen kwam 
veel bij ons thuis. Zij kwam natuurlijk voor Hannie en Truus. 
Maar ook de commandant Frans van der Wiel kwam af en toe 
bij ons thuis. Ik vond het gewoon en keek er als kind naar. Ik 
was ten tijde van de bevrijding 11 jaar oud. De oorlog was voor 
mij dus mijn lagere schooltijd.

Wat ik herinner is dat mijn ouders en vooral mijn vader het niet 
kon verkroppen dat Hannie opgepakt was en later vermoord is. 
Hij was er kapot van. Als hij het over Hannie had, kon hij later 
nog erg geëmotioneerd raken. Mijn vader had ook een aantal 
portretfoto’s van Hannie gemaakt. Ook de foto waar Hannie 
vermomd was en zwarte haren had en een brilletje droeg.

“Een eer 
haar gekend te hebben”
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de hoofdrol te vertolken in de speelfilm ‘Het meisje met het 
rode haar’ van regisseur Ben Verbong.
Uiteraard ben ik die film destijds meteen gaan zien en sinds-
dien is de sterkere belangstelling voor dit bijzondere en aan-
grijpende verhaal gewekt. Niet wetende dat ik jaren later in 
een positie zou zijn waarin ik een theaterversie zou kunnen 
bewerkstelligen.
Toen mede-verzetsstrijdsters Truus Menger en Freddie Dekker 
in 2014 door premier Rutte werden onderscheiden met het 
Mobilisatie-Oorlogskruis realiseerde ik me dat 2015 het jaar 
zou zijn waarin het fusilleren van Hannie Schaft enkele weken 
voor de bevrijding zeventig jaar geleden zou zijn. Dit is het 
moment, was toen mijn gedachte.
Ik was ervan overtuigd dat het verhaal genoeg elementen in 
zich zou hebben om een voor een breder publiek geschikte 
productie op de planken te brengen. Mijn voorkeur voor een 
vorm waarin naast de gespeelde scènes ook gezongen passages 
voorkomen, komt voort uit de ervaring dat zo bepaalde emoties 
sterker over het voetlicht kunnen worden gebracht en daardoor 
vaak iets toegankelijker zijn voor ook een wat minder ervaren 
theaterpubliek.
We kozen er al snel voor ons voor het theaterscript te baseren 
op de gelijknamige roman van Theun de Vries, zoals ook de 
speelfilm uit 1981. 
Natuurlijk heeft de auteur van de roman zich enige ‘dichterlij-
ke’ vrijheden gepermitteerd, zoals het veranderen van de mees-

te namen. En hij schreef natuurlijk een (historische)roman en 
geen geschiedenisboek. En zo maken wij theater en geen docu-
mentaire. Uiteraard worden de historische feiten gevolgd, maar 
wij hebben er voor gekozen met name ook de innerlijke strijd 
van Hannie Schaft een belangrijk aspect te laten zijn in het ver-
haal. Want dat is fascinerend. Hoe komt iemand er op een zo 
jonge leeftijd toe in het verzet te gaan en dan met name op de 
wijze waarop Hannie Schaft daar invulling aan wenste te geven.
Laten we reëel zijn, lang niet iedereen kan, wil of hoeft te doen 
wat zij deed: ‘Schieten, met name op verraders want dat zijn de 
ergste’, aldus Hannie Schaft in de voorstelling.
Wij ambiëren niet specifiek om geëngageerd theater te brengen, 
maar het besef van het belang van dit verhaal is er wel degelijk 
en is in de afgelopen twee jaar nog sterker geworden. Wat dat 
betreft is het contact met en de ondersteuning van de Stichting 
Nationale Hannie Schaft Herdenking waardevol. De Stichting 
hecht er groot belang aan het verhaal ook voor komende gene-
raties levend te houden. Dat geldt ook voor ons. Wij hopen ten 
zeerste ook een jonger publiek te bereiken. Opa’s en oma’s samen 
met hun kleinkinderen in de theaters, dat zou geweldig zijn.
Het gevoel dat een dergelijke voorstelling nu nog relevanter 
is dan enkele decennia geleden is, kan ik niet ontkennen. De 
schrijnende en mensonwaardige omstandigheden van velen 
 zowel buiten als binnen Europa doet het besef groeien dat het 
goed en noodzakelijk is om ons te realiseren dat er mensen wa-
ren en moeten blijven zijn die opstaan tegen vrijheids beroving, 

Het verhaal over Hannie Schaft had zich al jaren geleden 
genesteld in mijn hoofd als interessant en geschikt onder-
werp voor een theaterproductie. Als artistiek directeur van 
DommelGraaf & Cornelissen Entertainment is het een van 
mijn taken om het repertoire dat wij in de theaters willen 
brengen te zoeken of te ontwikkelen.

!

Natuurlijk zijn er vele bestaande toneelstukken en musicals, 
maar wij hebben ons ook toegelegd op geheel of gedeeltelijk 
nieuw gemaakte en in eigen huis ontwikkelde theaterproducties.
Zoals eerder bijvoorbeeld een succesvolle muziektheater-versie 
van Herman Heijermans beroemde en wereldwijd meest ge-
speelde toneelstuk ‘Op Hoop van Zegen’. Overigens is het hele 
creatieve team dat bij die productie betrokken was ook voor 
onze theaterproductie ‘Het meisje met het rode haar’ weer bij-
eengebracht.

Om eerlijk te zijn had ik me tot begin jaren tachtig niet bijzon-
der in het verhaal over Hannie Schaft verdiept. Niet meer dan 
hetgeen men daarover op school meekreeg.
Maar in die periode speelde actrice Renée Soutendijk mijn te-
levisie-zuster in de toen populaire comedyserie ‘Zeg ‘ns AAA’. 
Ik heb daar twaalf jaar aan meegewerkt, zij twee. Een van de 
redenen van haar vertrek uit de serie was dat zij werd gevraagd 

“Het meisje met 
het rode haar” 

2120



onrecht en terreur. Die zeggen tot hier en niet verder en die 
daadwerkelijk bereid zijn iets te doen. De met name na de 
Tweede Wereldoorlog verworven rechten en vrijheden in dit 
tot voor kort redelijk stabiele deel van de wereld blijken geen 
garantie. 

‘Het meisje met het rode haar’ is een verhaal dat meer dan ge-
noeg dramatische kracht in zich heeft om een theatervoorstel-
ling over te maken denken wij. Niet met veel grote theatrale 
effecten, maar redelijk gestileerd en ingetogen qua vorm.
Ons hele team, zowel voor als achter de schermen, heeft met 
bijzonder veel inspiratie en passie aan de totstandkoming van 
deze voorstelling gewerkt.
Dat de cast van ‘Het meisje met het rode haar’ door de Stich-
ting is gevraagd om op de grote ‘70 jaar Hannie Schaft Her-
denking’ op 29 november 2015 in de Grote of St. Bavo kerk in 
Haarlem een gezongen intermezzo te brengen wordt door allen 
als uiterst eervol beschouwd.

Wij hopen met onze voorstelling een bijdrage te kunnen leve-
ren aan het levend houden van de herinnering aan deze opmer-
kelijke en moedige jonge vrouw.

Hans Cornelissen
Artistiek directeur van DommelGraaf & Cornelissen Entertain-
ment
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Eric J. Coolen (Haarlem, 1965) is illustrator en ontwerper van 
boeken, beelden, ramen, gevelstenen en de tekening die hij 
speciaal voor de bijzondere 70 jaar Hannie Schaftherdenking 
maakte.  Met de tekening ondersteunt Eric het doel van de 
Stichting. Door de tekening te kopen kunt ook u het werk van 
de Stichting steunen.

Piëzografie
Dag- en Nachtversie. 
Verkrijgbaar met en zonder logo van de Stichting.
Gesigneerd en genummerd. 
Oplage 50 exemplaren per editie
A2-formaat ! 65,-

Kaartenset
Set van vier kaarten (2x dagversiekaart en 2x nachtversiekaart)
Prijs per set: ! 6,- 

Bestellen via www.ericjcoolen.nl
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“Hannie Schaft, 
het Haarlems verzet en de Gedenkstätten”

Meer dan vijftien geleden hebben inwoners van Osnabrück 
zich ingezet voor de oprichting van de verenigingen Ge-
denkstätte Augustaschacht en Gedenkstätte Gestapokeller. 
Sindsdien neemt tevens de herinnering aan Hannie Schaft 
en het Haarlems verzet een belangrijke plaats in bij beide 
verenigingen.

!

Het begon met deelname aan de Herdenking in Haarlem. Al 
snel ontwikkelde zich daarna een actieve samenwerking tussen 
de Gedenkstätten en de Stichting Nationale Hannie Schaft 
Herdenking.

Zo hebben in 2004 Truus Menger en Volker Johannes Trieb, 
een kunstenaar uit Osnabrück, een selectie van hun werk in 
de Gedenkstätte Augustaschacht tentoongesteld. Als uitvloeisel 
van deze tentoonstelling “Erneuerung der Erinnerung – Toen 
niet, nu niet, nooit” staan nog altijd vier gedichtentafels van 
Truus Menger op het buitenterrein van de Gedenkstätte Au-
gustaschacht.

In het daarop volgende jaar voerde de Probebühne in Osna-
brück het theaterstuk “Gestohlenes Meer” op. Dit stuk van 
Lilly Axter gaat over Truus Menger en het Haarlemse verzet. 
60 Jaar na de bevrijding van het nationaal-socialisme hebben 
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de besturen van de Gedenkstätte Gestapokeller en de Stichting 
een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse tentoonstelling 
ontwikkeld. “»…Meisjes verwachten die Moffen niet« Verzet 
in Haarlem 1940-1945”. Deze tentoonstelling was in de ja-
ren daarna zowel in Haarlem als Osnabrück te zien. Andere 
kunst- en theaterprojecten volgden. Twee jaar terug was dat 
de uitvoering van “Gestohlenes Meer” door scholieren van het 
EMA-gymnasium Osnabrück. 

De interesse voor Hannie Schaft en het werk van de Stichting 
Nationale Hannie Schaft Herdenking heeft verschillende rede-
nen, bijvoorbeeld het feit dat Osnabrück dichtbij Nederland 
ligt. En natuurlijk de stedenband tussen Haarlem en Osna-
brück. Daarnaast is de historische verbinding van grote bete-
kenis. Het grensgebied Nederland-Duitsland werd bewaakt 
door de Gestapo vanuit Osnabrück. Vanuit deze Gestapocen-
trale werd in januari 1944 het Arbeitserziehungslager Ohrbeck 
geopend; een concentratiekamp van de Gestapo. Buitenlandse 
dwangarbeiders uit zestien verschillende landen waren in dit 
kamp ondergebracht. De grootste groep gevangenen waren Ne-
derlanders, onder hen zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. 
De Gedenkstätte Gestapokeller bevindt zich op de toenmalige 
plek waar de Gestapo gestationeerd was. De Gedenkstätte Au-
gustaschacht bevindt zich in het voormalige kampgebouw van 
het Arbeitserziehungslager Ohrbeck. Beide Gedenkstätten heb-
ben als doel te herinneren aan de misdaden uit de tijd van het 

nationaal-socialisme. Doel is tevens voorkoming van racisme 
en opkomen voor vrijheid en democratie. 

Een belangrijke taak van de Gedenkstätten is jongeren te in-
teresseren voor de geschiedenis. En hen het belang van de ge-
noemde doelen te laten inzien. Met individuele verhalen willen 
wij de ontwikkeling van historisch bewustzijn stimuleren. Zo 
wordt het mogelijk om vanuit één verhaal een groter historisch 
perspectief te (laten) zien. In de Gedenkstätte Augustaschacht 
wordt naast verhalen van oud-gevangenen ook dat van Jules 
Schenck de Jong voorgesteld. Hij had, net zoals Hannie Schaft, 
geweigerd de loyaliteitsverklaring van studenten te onderteke-
nen. Toen hij op transport ging naar Duitsland voor de “Arbeit-
seinsatz” bracht de Gestapo hem na een vluchtpoging naar het 
Arbeitserziehungslager Ohrbeck. 

Het verzet van Hannie Schaft en het Haarlems verzet blijven 
één van de belangrijkste redenen voor de beide Gedenkstätten, 
ook in de verdere samenwerking met de Stichting Nationale 
Hannie Schaft Herdenking.

Dr. Michael Gander 
Directeur Gedenkstätte Augustaschacht en Gedenkstätte Gestapo-
keller
Vertaling: Patricia in ‘t Groen



“The Last Train To Haarlem”

Op 15 maart 1945 volgen Hannie en Truus de Nederlandse 
SS-er Ko Langedijk in Haarlem. Als Langedijk die als col-
laborerende politie-agent vele landgenoten bij de Duitsers 
aangegeven, bij het Staten Bolwerk nabij het Verspronck-
wegviaduct (zie foto) fietst, slaan de dames toe. Hannie 
schiet een aantal keren. Ze treft Langedijk in zijn neus. Bij 
een volgend schot ketst Hannies pistool. Truus neemt het 
over en schiet verschillende keren. Langedijk valt gewond 
van zijn fiets. Truus en Hannie fietsen daarna snel weg. Op 
de Kruisweg gaan ze café Spoorzicht in. Daar houden ze zich 
als dronken meiden op. Iets later komen Duitse soldaten op 
zoek naar de daders het café binnen. Truus en Hannie lallen 
of ze dronken zijn waarna de soldaten weer vertrekken. 
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Hannie Schaft interests me not only because of her her-
oic deeds but because she is immediately identified as “The 
Girl With Red Hair”.

!

I will use a model with dyed black hair rather than the red. Ho-
wever, the model will wear something red and the pavement of 
the location in the underpass next to Haarlem Railway Station 
will have a red tinge. It took ages to wait for the girl cyclist to 
be at the exact right perspective. The use of perspective is very 
important to indicate time. The bicycles indicate present time 
and the girl on her bicycle is timeless and it could be 1944.
The title will be, ”The Last Train To Memphis” referring to 
Popular Culture and the 1950’s. It is such a shame that Hannie 
like Anne Frank never reached the 1950’s. I think they would 
have enjoyed all the freedoms.

As regards “Young People”, any professional artist will never 
define their Art Work for a particular age group, but because 
my work also deals with popular culture “mirror Images” are 
important. My audience has to be able to identify with the sub-
ject. I will use a model aged between 16-18 years old. I always 
write a story to accompany the Art work, sometimes through 
the eyes of the subject.

The overall image will not be a documentary portrait of Han-
nie but rather a story of a girl who by chance visits the war lo-
cation and realises Hannie’s story and how she relates to it and 
imagines a mix between time now and time then. 

The “Time Elements” of Past and Present, Reality and Illusion 
are ever present with us today. It is just a matter of wanting to 
find them. The Hannie Schaft story allows us to experience 
this.

The Art work will be a photographic still 243cms in length and 
also a projected triptych image 305x762cms.

Geoff Pattison 
Goeff Pattison is vrijwilliger bij de Violette Szabo Foundation. De 
Britse spionne Violette Szabo werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Frankrijk door de nazi’s gevangen genomen. In februari 1945 
is ze gefusilleerd in Ravensbrück. Ze was toen 23 jaar oud. In het 
voormalige woonhuis van Szabo is nu een particulier museum ge-
vestigd (zie ook: http://violetteszabomuseum.org.uk). 
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29 november 2015
Grote of St. Bavokerk
Haarlem


