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Vrijheid is meer dan géén oorlog

Dit jaar en volgend jaar wordt er op ruime schaal 
bij stilgestaan dat er een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Sinds die tijd leven we in 
vrijheid. We koesteren en vieren die 75 jaar vrij-
heid.

De start van deze viering was in Zeeland, waar de 
Slag om de Schelde in Zeeland en West-Brabant 
plaatsvond. Voor een klein deel van de mensen in 
Nederland was het na jaren van Bezetting in 1944 
voor het eerst dat zij weer het zoet van de vrijheid 
konden proeven. Hoe fijn was het weer buiten te 
lopen, haren in de wind, borst vooruit en uit te 
schreeuwen: we zijn bevrijd. We zijn vrij! Dit alles 
drukt vandaag de dag ons weer eens met de neus 
op de feiten, dat de vrijheid die wij nu genieten 
zwaar bevochten is. Het heeft veel moed en inzet 
gevergd door duizenden mensen om ons te 
bevrijden van het juk van de Bezetter. Vrijheid 
kwam niet kosteloos.

Na decennialang weer zonder oorlog in ons land is 
het voor diverse naoorlogse generaties zelfs 
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business as usual. Als je het jongeren vraagt, tja 
dan beseffen de meesten niet echt wat oorlog is. 
Oorlog is wat er nog wel is, maar dan in verre 
oorden. Afghanistan. Sudan. Syrië. Daar, maar 
niet hier. Als je niet weet wat oorlog is, weet je ook 
niet wat vrijheid is, toch?

Hoe belangrijk het ook is dat er hier in ons land, en 
in de ons omringende landen geen oorlog is – een 
van de ontstaansredenen van de voorloper van de 
Europese Unie – is vrijheid veel meer dan het 
ontbreken van een gewapende strijd.

Vrijheid onder druk
Op allerlei vlak zien we in de zogenoemde vrije 
wereld dat vrijheid op velerlei manieren onder 
druk staat. 

Autoritair leiderschap lijkt aan een grote opmars 
begonnen, maar dat komt niet vanuit het niets. 
Het lijkt erop dat mede door het versterkende 
effect van social media het zeggen wat je wilt de 
standaard is. Iedere grove media-post krabt weer 
een laagje af van het dunne beschavingsvernis-
laagje, dat oh zo nodig is om ons als samenleving 
te laten functioneren. Van het een komt het 
ander, en in dat Umfeld gedijen leiders-die-zeg-
gen-waar-het-op-staat als paddenstoelen in een 
vochtig herfstbos.

Onlangs las ik een column van Derk Sauer, onder 
meer succesvol media ondernemer in Rusland. Hij 
was bij de viering van het twintigjarig bestaan van 
de Russische krant Vedomosti, ooit opgezet door 
hem. Het is een krant die onafhankelijke journalis-
tiek hoog in het vaandel heeft staan, zij het dat 
dit de laatste jaren een stuk moeilijker gaat. “Als 
er geen vrije pers is resteert propaganda”, gaf een 
vooraanstaande Russische journalist aan. 

Daarover gesproken, de laatste tijd wordt er ruim 
aandacht besteed aan de ondermijning door de 
georganiseerde misdaad in Nederland. Er hebben 
al heftige aanslagen op mediabedrijven plaatsge-
vonden met recentelijk een nieuw dieptepunt van 
de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, 
de advocaat van een kroongetuige in een grote 
en gecompliceerde strafzaak. Er lopen al journa-
listen (en ook burgemeesters zoals onder meer de 
Haarlemmers weten)  rond, die dag en nacht 

bewaakt moeten worden. Kortom, zowel de recht-
staat als de onafhankelijke journalistiek staan hier 
onder druk. Loont geweld? Kunnen en durven ‘we’ 
hier wat tegenover te stellen? 

Vrije pers is noodzakelijk om niet alleen vrij te 
schrijven over criminaliteit en de impact daarvan, 
maar in het algemeen om de macht in de meest 
brede zin te controleren. Zoals duizenden jaren 
geschiedenis heeft geleerd, corrumpeert (onge-
breidelde) macht. Controle en tegenkracht is 
essentieel om een enigszins aangename samen-
leving te houden, waarbij mensen in vrijheid 
kunnen leven en werken, met respect voor elkaar, 
zonder het overigens altijd met elkaar eens te 
(hoeven) zijn.

Nu ook technologie het steeds makkelijker maakt 
om fake news te verspreiden, is controle door 
onafhankelijke instituten en mensen van nog veel 
groter belang. 

Evenwicht en krachtig optreden
Alleen in een land  waar de wetgevende, uitvoe-
rende en rechterlijke macht kunnen functioneren 
en elkaars functioneren in alle vrijheid kunnen 
bewaken (trias politica), dat is een land waar je 
daadwerkelijk van vrijheid kan spreken. In zo een 
land kunnen mensen zich vrij voelen om te den-
ken en zeggen wat zij willen, binnen de verant-
woordelijkheid, die dat ook weer schept naar 
elkaar toe. Als dit functioneren van de trias poli-
tica hapert, zeker structureel, dan is dit een 
opmaat naar een laissez faire, want ‘wat maakt 
het dan nog ook wat jij doet’, wat fnuikend is voor 
de cohesie van een land. Zeker als je ook steeds 
meer leest dat het vele geld verdiend in de onder-
wereld doorsijpelt naar de bovenwereld, en zo 
delen van de samenleving ondermijnt. De mix met 
autoritair leiderschap en handig inspelen op de 
(onderbuik)gevoelens die dat weer oproept, kan 
leiden tot een giftige cocktail met gevaarlijke 
uitkomsten. Helemaal als het falen aan een zeer 
selecte bevolkingsgroep wordt toegeschreven. U 
begrijpt, ook dat leidt verder tot verharding van 
groepen tegenover elkaar of erger.

Kortom, ook nu is het krachtig opkomen voor een 
in alle vrijheid en goed functionerende organen 
van de Staat en tegen grootschalige misdaad en 



bijbehorende ondermijning een cruciale factor om 
de zo door ons gekoesterde vrijheid in stand te 
kunnen houden. Een grote onderhoudsbeurt is 
hoognodig, met bijbehorende kosten. Want 
onvrijheid op het ene gebied kan leiden, op den 
duur, tot onvrijheid op alle fronten. Oorlog of geen 
oorlog. Dat krachtig optreden zijn wij schuldig aan 
al die mensen die ons 75 jaar geleden hebben 
bevrijd. Want vrijheid heeft alleen waarde als je 
het in al zijn aspecten kan ervaren en beleven.

2020: honderd jaar Hannie Schaft
In dat kader kijk ik ook uit naar de gastspreker dit 
jaar, minister Sigrid Kaag, die haar licht zal laten 
schijnen op voor haar belangrijke facetten van 
vrijheid. Met haar internationale ervaring zal zij 
ons ongetwijfeld inspireren om ook met een 
bredere blik te kijken naar genoemde thematiek. 

Op zondag 24 november bent u van harte welkom 
om er weer in Haarlem bij te zijn.  

Wist u overigens dat voor onze Stichting 2020 in 
het teken zal staan van 100 jaar Hannie Schaft? 
Dan vieren wij dat Hannie 100 jaar geleden werd 
geboren. Zowaar een mijlpaal om bij stil te staan. 
U gaat nog veel van ons horen. 

Samen met u houden 
wij in volle overtuiging 
de fakkel van de vrijheid 
brandend.

Jeroen Pliester
Voorzitter

Op 24 november 2019 wordt tijdens de jaarlijkse
herdenking, de Hannie Schaft lezing uitgespro-
ken. Dit jaar is minister Sigrid Kaag (1961) onze 
gastspreker. 

Ze is een Nederlandse politica en diplomaat. 
Zij is sinds 26 oktober 2017 namens D66 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. 
Tevens was zij van 13 februari 2018 tot 7 maart 
2018 waarnemend minister van Buitenlandse 
Zaken. Eerder was zij diplomaat bij de Verenigde 
Naties (VN). 

In 2016 ontving ze de Carnegie Wateler Vredes-
prijs. Dit is een tweejaarlijkse Nederlandse prijs 
van de Carnegie Stichting voor personen of 

instellingen die een bijzondere prestatie hebben 
geleverd voor de bevordering van: vrede door 
middel van woord, daad of geschrift.
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Een speciale ontmoeting tussen jong en oud

20 april 2019

Woensdag 17 april was het 74 jaar geleden dat 
de verzetsstrijdster Hannie Schaft in de 
Bloemendaalse duinen werd gefusilleerd. 
Ter herdenking daarvan verzamelden kinderen 
van de Haarlemse Hannie Schaftschool zich 
in het Kenaupark. Aldaar treffen zij de oud-
verzetsstrijder Henri Dutot voor een bijzonder 
ontmoeting.

Enkele jaren geleden is in het Kenaupark de 
Hannie Schaftboom gepland. Jaarlijks vindt 
daarbij op 17 april een bijzondere activiteit met 
kinderen van de Haarlemse Hannie Schafschool 
plaats. Deze keer ontmoeten zij de heer Henri 
Dutot. De nu 95-jarige Haarlemmer sloot zich op 
16 jarige leeftijd aan bij het Haarlemse verzet. Dat 
was voor hem eigenlijk een vanzelfsprekendheid, 
zo vertelt hij. Dhr. Dutot kan heel moeilijk tegen 
onrecht. Het saboteren van de Duitse bezetters 
was voor hem dan ook eigenlijk geen keuze. 

Gedurende bijna een uur stellen de kinderen hem 
allerlei vragen. Van “had u huisdieren” en “wat 

was het gevaarlijkste dat u heeft gedaan” tot 
“heeft u ook mensen doodgeschoten”. De nog 
altijd vitale oud-verzetsstrijder beantwoordt elke 
vraag. Belangrijkste les die hij de kinderen mee 
wil geven, is het niet opgeven en altijd doorgaan 
om te idealen te realiseren. 

De kinderen zijn onder de indruk van de verhalen. 
Na afloop staan de kinderen in een kring om  
dhr. Dutot heen om na te praten. Daarbij is ieder-
een van een lekker ijsje van de Haarlemse ijssalon 
Garrone voorzien. Het ijs is oranje gekleurd. 

Dat was ook in een oorlog een keer het geval, zo 
verhaalt dhr. Dutot. Een bekende ijsmaker uit de 
Grote Houtstraat verkocht toen op Koninginne-
dag oranjegekleurd ijs. Daardoor liepen al snel 
velen op de Grote Markt en in de Grote Houtstraat 
met oranje ijsjes. Op deze manieren voelden veel 
Haarlemmers zich in hun stille protest tegen de 
bezetters verbonden met elkaar. 
Volgens Dutot kan verzet dan ook in eenvoudige 
dingen zitten.

Beelden van de bijzondere ontmoeting vindt op u: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/244243/verzetsheld-inspireert-kinderen-van-haarlemse-school-
niet-opgeven-en-altijd-doorgaan
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2020: honderd jaar Hannie Schaft... mogen we op u rekenen?
 
Waarde lezers en 
waarde donateurs,  

Onze voorzitter gaf het in zijn inleiding al aan. 
In 2020 vieren wij dat Hannie 100 jaar geleden werd 
geboren. Een jaar dat in het teken zal staan van 
diverse activiteiten naast een grootse Herdenking. 
Aan dat jaar zullen vele vereende krachten een bij-
drage gaan leveren in allerhande vormen en waar-
bij we goed contact hebben met het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei. 

Wij hopen op uw steun te mogen (blijven) rekenen! 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor de donaties die we 
mogen ontvangen. Uw steun en uw reacties 
steunen ons enorm in het uitvoeren van onze 
werkzaamheden en het gedachtegoed van Hannie 
en haar mede verzetstrijders voort te brengen 
naar ook volgende generaties. 

Het ‘herdenken & inspireren’ doen we op verschil-
lende manieren. Zo zijn we aanwezig op diverse 
(nationaal en internationaal) herdenkings-
activiteiten, onderhouden we contacten met vele 
organisaties in het netwerk, ontplooien we nieuwe 
activiteiten op social media (naast onze website). 
In het bijzonder zijn we samen met de gemeente 
Haarlem gestart met initiatieven richting het 
onderwijs. De Hannie Schaft boom in het 
Kenaupark speelt hierin een prominente rol. 
Het artikel ‘Een speciale ontmoeting tussen jong 
en oud’ is het verslag van een tastbaar resultaat 
Al deze initiatieven vragen tijd en geld. Wij hopen 
dat wij dit jaar met een doorkijkje naar 2020 weer 
op uw steun mogen rekenen.  
Heel veel dank! 

Ivo Kuipers
Penningmeester 

Hannie en dispuut Gemma

Hannie wil graag lid worden van de Amsterdamse 
Vrouwelijke Studenten Vereniging. Maar geen enkel 
dispuut (afdeling) vraagt haar lid te worden. 
De leden vinden haar te saai. Hannie laat het er niet 
bij zitten en richt in 1940 met een aantal andere 
overgebleven studentes een eigen dispuut op: 
Gemma. De meisjes van de andere disputen noe-
men Gemma spottend ‘Geen Enkel Meisje Meer 
Alleen’. Op de jaarlijkse herdenking is een vertegen-
woordiging aanwezig namens het dispuut Gemma 
en worden bloemen gelegd... Haar dispuut laat 
haar niet alleen!

Back in stock: 
book Truus 
Menger-
Oversteegen: 

“Not then, not 
now, not ever”

The book is written by Truus 
Menger – Oversteegen, who 
together with her sister 
Freddie Dekker -Oversteegen and the famous Girl 
with the Red Hair, Hannie Schaft were a formidable 
female trio of armed Resistance fighters. Their 
fellow companion in arms Hannie Schaft became 
the icon for female Resistance in the Netherlands. 
This book describes their wartime Resistance 
experiences, without the heroic flavor. The ugly 
wartime seen through the eyes of young adults, 
teenagers that is, who rose beyond the occasion. 
Because they had to stand up against the terror 
and evil of the occupying forces.

If you are interested to purchase one, please 
contact us at info@hannieschaft.nl or order direct 
at our webshop https://hannieschaft.nl/winkel



75 jaar vrijheid 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen 
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We 
vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het 
besef dat we samen verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
Voor de viering van 75 jaar vrijheid zijn voor de 
projecten van het Nationaal Comité vier doelen 
opgesteld: 

•  In alle gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid 
– zowel historische als actuele – ophalen en 
brengen;

•  In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek 
op gang brengen over de betekenis van de 
Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid 
voor nu en voor de toekomst;

•  Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede 
Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar is en 
inzet vraagt van iedereen;

•  Herdenken en vieren versterken door nieuwe 
tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de 
nieuwe generatie. 

Deze doelstellingen komen terug in de diverse her-
denkingen en vieringen die op het programma 
staan vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Meer 
informatie vind je op www.4en5mei.nl 

Colofon

Nationale Hannie Schaft Stichting 
Opgericht 3 juni 1996 

Bewust worden door herdenken
Hannie Schaft –‘het meisje met het rode haar’- 
kwam in verzet tegen onderdrukking van anderen. 
Ze was een van de weinige vrouwelijke leden van 
het gewapend verzet en gaf op jonge leeftijd 
haar leven voor de vrijheid. Zij is een blijvende 
inspiratiebron voor allen die opkomen voor de 
vrijheid en strijden tegen onrecht, fascisme en 
racisme. 

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het is de 
verantwoordelijkheid van ons allen om in verzet 
te komen tegen wie de vrijheid ondermijnt en 
mensen wil uitsluiten. 

De Nationale Hannie Schaft Stichting wil de strijd 
van Hannie Schaft herdenken en bewustwording 
bij nieuwe generaties stimuleren. De stichting 
organiseert jaarlijks de Nationale Hannie Schaft 
Herdenking en de Hannie Schaftlezing.  

Dank 
De Stichting wordt financieel gesteund door de 
gemeente Haarlem, het Nationaal Comité 4 en 5 
mei en uw donaties. 

Samenwerking met 
Landelijk Steunpunt Gastprekers WO II 
COVVS 

Ere bestuurslid
Paul Elsinga

Comité van Aanbeveling
Job Cohen
Jan Kamminga
Joost Röselaers
Bernt Schneiders
Mirjam Sterk
Sanne Vogel
Paul Witteman

Financiële bijdragen 
IBAN NL93 INGB 0004 9782 29 t.n.v. Nationale 
Hannie Schaft Stichting Haarlem 

Bestuur 
Jeroen Pliester, voorzitter
Ivo Kuipers, penningmeester 
Anneke Burger-Tebbens Torringa, secretaris 
Mieke Benda 
Ron Hogenboom
Frits de Vries
 
Secretariaat 
Nationale Hannie Schaft Stichting
Postbus 3178
2001 DD HAARLEM
info@hannieschaft.nl 

Website  
www.hannieschaft.nl 

Social media 
Facebook: Hannie Schaft 
Twitter: National Hannie Schaft Foundation

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
In het kader van de AVG worden uw persoonsgegevens alleen  
gebruikt voor de verspreiding van de Nieuwsbrieven van de 
Nationale Hannie Schaft Stichting. Uw gegevens worden 
niet ingezet voor andere doeleinden dan wel ter beschikking 
gesteld aan derden.
 


