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Heldhaftig dubbelleven
 

Elisa Vreugdenhil schreef een scriptie
over verzetsvrouwen in de Tweede
Wereldoorlog.
FOTO THIERRY SCHUT

Jozina Jannetje Keijzer (vooraan 2de
van rechts) had onderduikers in huis en
Duitsers in de schuur.
PRIVEFOTO

In deze rubriek wordt teruggeblikt
op een historische periode of
gebeurtenis in Westland.

Verzetsvrouwen in de Tweede
Wereldoorlog zijn een
onderbelichte groep, concludeert
de Lierse onderzoekster Elisa
Vreugdenhil in haar onderzoek
Vrouwen, verzet en 't Westland -
1940 -1945. Ook in deze regio
waren er moedige vrouwen.

RIEN VAN DEN ANKER

 Heb je iets met de Tweede
Wereldoorlog? Elisa Vreugdenhil,
23 jaar, Lierse, veert op, alsof ze
zo'n eerste vraag niet had
verwacht. Dan, gedecideerd: "Ja,
want ik kan me maar niet
voorstellen wat er dan met je
gebeurt. Leven in een totaal
verwarde tijd en toch 'normaal'

doorgaan. Je moet dan bijna altijd
denken aan overleven. Dat
fascineert me, maar maakt me ook
onzeker."

Op tafel ligt haar scriptie Vrouwen,
verzet en 't Westland 1940 -1945,
de afsluiting van de bachelorstudie
geschiedenis in Leiden. Een
onderzoek met zes
hoofdrolspeelsters, onder wie drie
Westlandse. Catharina Bosma, die
geen vrees kende; Jozina Jannetje
Keijzer-Romeijn, de kleine dappere
en Helena Soree, de spionne met
een dubbelleven. Daarnaast
besteedt ze aandacht aan landelijk
bekende verzetsvrouwen als
Hannie Schaft, het meisje met het
rode haar.

Moedig

Vreugdenhil vertelt dat het moeilijk
was om over de Westlandse
vrouwen in het verzet de juiste
bronnen en de goede informatie te
vinden. "Ik moest het doen met een
beperkt aantal krantenartikelen,
enkele interviews en een paar
boeken. Het verhaal van Helena
Soree komt uit een verslag dat ik
via de zoon van verzetsman Pieter
Doelman heb gekregen."

Ze ontdekte dat al die vrouwen
verbazingwekkend moedig en vol
lef waren, dat ze ook een sterk
karakter hadden. Langzaam maar
zeker ontstond een beeld van
vrouwen die vaak gelovig waren,
meestal nog ongehuwd en zonder
kinderen. Betrokken vrouwen die
vanuit zichzelf de noodzaak
voelden om in het verzet te gaan.
"Dat waren geen geldende
voorwaarden, want er waren ook
vrouwen die daaraan voldeden,
maar niet in het verzet wilden of
durfden."

Het verbaast Vreugdenhil oprecht
dat veel verzetsmensen, mannen
én vrouwen, tijdens de oorlog, ook
in Westland, gewoon hun
dagelijkse leven leefden. "En ze

deden daarnaast hun illegale,
heimelijke werk. Een geheim
dubbelleven dat je je, als je het niet
hebt meegemaakt, niet kunt
voorstellen."

Het verzetswerk van vrouwen, legt
ze uit, krijgt - ook later in de
geschiedenisboeken - weinig
aandacht omdat hun activiteiten
toen als 'dienend en
ondersteunend' werden
omschreven. Vrouwen zouden te
emotioneel zijn en niet geschikt
voor het echte verzetswerk. "Alleen
het beeld van de koerierster, het
ophalen en wegbrengen van
illegale bladen, is bijna mythisch
geworden."

Onderduiken

Dat wil niet zeggen dat die
vrouwenrol op de achtergrond
minderwaardig was, integendeel,
het versterkte het verzetswerk. Na
de Arbeitseinsatz, waarna veel
mannen werden gearresteerd of
moesten onderduiken, omdat ze
anders in Duitsland te werk werden
gesteld, nam de vrouw zelfs het
verzet deels van de man over.

Van de drie Westlandse vrouwen,
die Vreugdenhil onder de loep nam,
is Jozina Keijzer haar held
geworden. Een sterke vrouw met
een groot gezin die altijd, ondanks
talloze risico's, anderen wilde
helpen. "Wat mij aansprak, was dat
zij onderduikers in huis had, maar
tevens in de schuur Duitse soldaten
moest laten slapen. En die gaf ze
gewoon te eten onder het motto:
die hebben ook een vader en een
moeder."

Bij het schrijven van de scriptie
vroeg ze zich wel eens af of Jozina
niet roekeloos is geweest en of het
wel wijs was om met zo'n groot
gezin thuis en met Duitsers in de
schuur ook onderduikers op te
nemen. "Aan de andere kant, die
gedachten hoeven niet in
tegenspraak met elkaar te zijn.
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Misschien was het gewoon
moedig."

Onderbelicht

Vaststaat volgens haar wel dat het
vrouwelijke verzet in de
geschiedenis sterk is onderbelicht.
Dat is te wijten aan Lou de Jong,
WOII-geschiedschrijver bij uitstek,
die dat beeld volgens haar echter
niet bewust heeft geschetst. Voor
iedereen was het toen
vanzelfsprekend, het verzet was de
man, niet de vrouw. Later is dat
enigszins rechtgezet maar volgens
Vreugdenhil nog onvoldoende.

"Ik? Een verzetsvrouw?" Ze schrikt
bijna van de vraag. "Ik zou er geen
antwoord op durven geven, de
echte praktijk is vaak zo anders. Ik
denk dat je zoiets ook in een breder
beeld moet zien. Is er een gezin,
zijn er kinderen?"

Er volgt een lange stilte: "Tijdens
mijn studie heb ik wel meer begrip
gekregen voor vrouwen die niet
meededen."
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