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Inspirerend leiderschap
Het zijn turbulente en voor velen ook onzekere
tijden. De wereld is volop in beweging, maar er lijkt
niet altijd een duidelijke richting in te zitten.
Visionair leiderschap lijkt zowel in de politiek als
elders in de samenlevingen wereldwijd iets van
oude tijden te zijn. Snel reageren, vooral in reactie
op in plaats vanuit eigen intrinsieke kracht.
Maar gaan we iets terug in de tijd, dan zien we een
ander beeld. Martin Luther King, die hardop,
samen met vele duizenden aan het dromen was.
Of een President Kennedy die de vraag stelde,
eigenlijk niet alleen aan zijn landgenoten, maar
aan iedereen waar ook ter wereld: “Ask not what
your country can do for you, ask what you can do
for your country”.
Of iets recenter Nelson Mandela, die vele decennia
gevangenisstraf uitzat, en zonder wrok eruit kwam,
en alleen al daardoor zijn eigen lijden oversteeg, en
zo mensen inspireerde en samenbracht.
Veel wat oudere mensen kijken vaak met een
nostalgische blik terug op deze inspirators, en

zowel jong als oud blijken te smachten naar weer
nieuwe verhalen, nieuwe leiders, die hen meenemen in een verhaal van hoop, verwachting en
vooral een in alle opzichten leefbare en duurzame
toekomst.
Dat deze behoefte er is, ondervonden wij als
Stichting de afgelopen periode, na het overlijden
van Freddie Dekker-Oversteegen, het laatste in
leven zijnde lid van het vrouwelijke gewapende
Verzetstrio uit Haarlem.
De wereldpers wist ons te vinden en vroeg ons
mee te werken aan een passend eerbetoon aan
de destijds ooit jongste van het trio. Op basis
hiervan zijn er wereldwijd indrukwekkende verhalen online en in gedrukte kranten verschenen over
Freddie en haar activiteiten, haar drijfveren en
haar relevantie voor het nu. Van The Washington
Post, via The New York Times tot The Guardian.
Van Canada, via Zuid Amerika, het Verenigd
Koninkrijk, Europa tot India. Een historie van een
jonge vrouw, die voor de oorlog al haar bed opgaf
voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland, gevlucht
naar Nederland. Wat veel later leidde tot haar rol,
en die van Truus, in het gewapende Verzet.
Het bleek eens te meer, mede dankzij vele tienduizenden (!) reacties op internationale sociale
media, dat de kroniek van Freddie, Truus en
Hannie onderdeel is van iets veel groters en
wereldwijd een gevoelige snaar raakt. Een verhaal
dat juist in het huidige tijdsgewricht extra lading
en impact heeft. Freddie en haar kameraden
inspireren door hun daden, niet hun woorden.
Het ging hen erom dat je in actie komt. Uit alles in
de afgelopen periode blijkt eens te meer dat deze
vertelling deel uitmaakt van ons werelderfgoed.
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Een verhaal dat vandaag nog evenveel impact
heeft en niet alleen gaat om de Tweede Wereldoorlog. Het gaat erom op te staan tegen tirannie,
in actie te komen wanneer essentiële principes op
het spel staan en je morele waarden te behouden
ondanks persoonlijke offers. Het gaat over inclusiviteit en vrijheid. En natuurlijk over jonge, vrouwelijke rolmodellen in een wereld - toen en nu –
voornamelijk gedomineerd door mannen.
Wij zullen Freddie missen, als de letterlijk verbindende schakel met toen. Maar juist dankzij het

doorvertellen van haar verhaal in Nederland en
ver daarbuiten, zullen Freddie, met Truus en
Hannie, de leiders zijn, die generaties blijven
inspireren, nu en ver in de toekomst.
Zij lieten zien wat je moet doen en kunt doen op
momenten als het er echt om gaat. In oorlogs- en
vredestijd. Daarvoor zijn wij Freddie, Truus en
Hannie eeuwig dankbaar.
Jeroen Pliester, Voorzitter

Hannie Schaft lezing 2018
Op 25 november 2018 wordt tijdens de jaarlijkse
herdenking, de Hannie Schaft lezing uitgesproken. Dit jaar is prof. drs. Jacques Wallage onze
gastspreker.
De heer Wallage (1946) is telg uit een Joods
middenstandsgezin. Hij groeide op in Groningen
waar ook zijn politieke wortels liggen. Later keerde
hij terug naar de stad als burgemeester. Als
politicus vervulde hij diverse posities waaronder
die van staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Momenteel is de heer Wallage voorzitter van de Raad van Openbaar Bestuur en hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Wij ontmoeten u graag in de Groenmarktkerk.

Grote (inter)nationale belangstelling Freddie Oversteegen
Sinds de publicatie van een artikel in de gerenommeerde Amerikaanse krant The Washington Post
over het leven en het verzetswerk van Freddie
Dekker-Oversteegen is er volop internationale
media aandacht in de VS, Canada, het Verenigd
Koninkrijk en ver daarbuiten. In zowel kranten, blogs
als op twitter is Freddie momenteel veelbesproken.
Ook was er een radio interview met de voorzitter van
onze Stichting op de Canadese, Engelse (BBC) en
Nederlandse radio. Fantastisch dat de vrouw die zelf
altijd zo bescheiden was over haar rol in het verzet
en enigszins in de luwte bleef, nu zo massaal geëerd
wordt. Een welverdiend eerbetoon, wereldwijd.
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Freddie Dekker-Oversteegen

6 september 1925 – 5 september 2018
Op 5 september 2018, een dag voor haar 93ste
verjaardag is een bijzondere Verzetsvrouw overleden. Freddie Oversteegen was 14 jaar toen ze zich
samen met haar zuster Truus bij het Verzet aansloot. Tijdens de opvoeding door haar alleenstaande
moeder had ook zij geleerd dat je ondanks armoede
zorgde voor je medemens. Al in 1934 werden in het
gezin Duitse vluchtelingen opgenomen.
Na aanvang van de oorlog deelt ze samen met
haar zus in Haarlem pamfletten uit en plakt ze
zelfs over Duitse propagandaposters.
Door Frans van der Wiel wordt ook Freddie
betrokken bij ingrijpender Verzetswerk.
Freddie maakt in het voorjaar/de zomer van 1943
kennis met Hannie Schaft. Ze zet samen met Truus
en Hannie haar leven meerdere malen in de waagschaal bij het liquideren van Nederlandse verraders. Freddie krijgt daarbij vaak de rol van verkenner toebedeeld. Ze is klein en van zo’n jong meisje
verwachten de Nazi’s niet dat ze in het Verzet zal
zitten. Ook was Freddie betrokken bij het vervoer
van wapens, het begeleiden van Joodse kinderen
naar veilige adressen en sabotageacties.

Waarde lezers en waarde donateurs,
2018 is het Jaar van Verzet. Niet raar in een tijd
waarin oorlogen en conflicten het nieuws bepalen.
Waarin vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.
Een tijd ook waarin tolerantie soms ver te zoeken is.
Als Stichting zijn we actief met diverse initiatieven,
zoals een bijzonder interactief project waarbij
Hannie Schaft naar het heden wordt gehaald en
waarbij aan wordt scholieren gevraagd: wat zou
U doen? Ook dit project vordert en we zijn erin
geslaagd diverse fondsen te werven. Maar er zijn
ook voor andere initiatieven zoals onze
nieuwsbrieven, de website, de social media en de
jaarlijkse herdenking. Alles wordt mogelijk gemaakt
door uw donaties. Waarvoor hartelijk dank! Wij
beseffen het ons terdege dat het niet
vanzelfsprekend is dat u elke keer weer een gift
overmaakt. Maar we zijn er uiteraard wel heel blij
mee.

De drie jonge vrouwen maken deel uit van de
Raad van Verzet.
Na de oorlog komt het leven van Freddie in
rustiger vaarwater. Ze trouwt met J. Dekker en
voedt drie kinderen op.
Vanaf 1996 was zij ook jarenlang lid van het
bestuur van de Nationale Hannie Schaft Stichting. Daarin liet ze op haar eigen wijze van zich
horen, met humor en inzet. De laatste jaren trad
ze wat meer op de achtergrond, maar op de
Herdenkingen van de Stichting in Haarlem was
ze altijd prominent aanwezig.
Het bestuur van de Stichting zal Freddie DekkerOversteegen missen.

Website, webwinkel en social media
Op onze website kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden voor de nieuwsbrieven van de Stichting. Omdat wij ons bereik willen vergroten,
zouden wij het op prijs stellen als u mensen uit
uw omgeving er op attendeert dat ze zich via
onze website kunnen aanmelden voor de nieuwsbrieven van de Stichting. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd. U kunt daar tegenwoordig trouwens ook online een donatie doen. Dus u hoeft
geen gebruik meer te maken van de oude vertrouwde acceptgiro. Dat mag natuurlijk wel. Ook
vindt u ons op Facebook en Twitter met uiteen
lopende berichten. Daarnaast kunt u onze Stichting steunen met een aankoop via de webwinkel.
Wij blijven actief en rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Ivo Kuipers, Penningmeester

4

Nieuwe foto’s Hannie Schaft
Het Noord Hollands Archief heeft vijf nieuwe foto’s
ontvangen waar Hannie Schaft op staat samen met
Jopie Wassink (1923- 2004).
Er is nog veel onduidelijk over deze foto’s. Het
vermoeden is dat de foto’s zijn genomen tijdens
een vakantie in 1940 of 1941. Hannie en Jopie zaten
niet samen op school maar waren duidelijk wel
bevriend. Ze staan stevig gearmd op de foto.
Kunt u meer informatie geven over de foto’s? Dan is
het Noord Hollands Archief naar u op zoek!
De foto’s komen uit het familie-album van de
familie Wassink. Schenker is Gerhard Wassink, een
neef van Jopie. Bijzonder aan deze foto’s is dat we
hier een ontspannen en blije Hannie Schaft zien.
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We plaatsten de foto’s hier met toestemming van
het Noord Hollands Archief. Voor meer informatie
en het oorspronkelijke artikel verwijzen we u naar
hun website www.noord-hollandsarchief.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
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Bond Oud-Illegale Werkers Haarlem
Landelijk Steunpunt Gastprekers WO II
COVVS
Erelid
Paul Elzinga
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
Hester Hospes
Ron Hogenboom
Frits de Vries
Sophie Poldermans, communicatie
Secretariaat
Nationale Hannie Schaft Stichting
Postbus 3178
2001 DD HAARLEM
info@hannieschaft.nl

Social media
Website: www.hannieschaft.nl
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.
Website
www.hannieschaft.nl

