OVER HET BOEK “HANNIE”, door drs. Peter E.M. Hammann
Een uitgave van de Stichting In De Blije Druk
Voor het eerst na 70 jaar verschijnt er op 22 april aanstaande een boek over verzetsstrijdster Hannie
Schaft, grotendeels gebaseerd op historisch/wetenschappelijk onderzoek in primaire bronnen.
Historicus Peter Hammann laat in deze nieuwe publicatie over het verzet van Hannie Schaft in de
Tweede Wereldoorlog het oude stramien los waarin over de bezetting wordt geoordeeld vanuit een
gevoel van onbehagen over het verleden van Hannie Schaft en waarin wat gebeurd is langs een
eigentijdse morele meetlat wordt gelegd. Hij sluit daarmee aan bij een onderzoeksmethode van Prof.
Dr. Ismee Tames, verbonden aan de Universiteit van Utrecht aan de bijzondere leerstoel van de
Stichting 40-45 en verbonden aan het NIOD-KNAW als directeur onderzoek. Deze methode richt zich
op het zogenaamde tussengebied, de liminale periode waarin men na een heftige gebeurtenis, zoals
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet terug kan naar het oude en het nieuwe nog vorm
moet krijgen; dit is de periode waarin het verzet van Hannie Schaft en haar kameraden zich
schoksgewijs ontwikkelt en er opgetreden gaat worden tegen de bezetters en tegen hen die met ze
samen heulen. Hannie Schaft raakt los van de oude vertrouwde banden en instituties van voor de
oorlog en zoekt naar nieuwe wegen en waarden en een nieuw toekomst perspectief. Ze hervormt
zichzelf, moet telkens door de omstandigheden gedwongen nieuwe keuzes maken en trekt ten
strijde, steeds vaker gewapenderhand.
Maar als het verzet en de represailles steeds harder worden en er dierbaren om het leven komen
verandert op dramatische wijze haar zicht op een toekomst in vrijheid die ze alleen nog maar in
nevelen gehuld ziet. Ze verliest zich in een droom over haar begrafenis in een kist met de driekleur
erop en de Koningin erbij. Dan slaat het noodlot toe en wordt Hannie gevangen genomen en op laffe
wijze in de duinen van Bloemendaal vermoord.
Het zicht op het geleefde leven van verzetsstrijdster Hannie Schaft raakt vervolgens versluierd door
de naoorlogse discussies over haar politieke achtergrond; door de gevolgen van de Koude Oorlog;
het complot denken naar aanleiding van ernstige kwesties als de Velser Affaire en de Zaak Menten.
In het verzetsleven van Hannie Schaft spelen de zusters Oversteegen een zeer duidelijke en
belangrijke rol. Beeldhouwster Truus Menger-Oversteegen is in 2016 overleden. Haar zuster Freddie
vatte in een vraaggesprek eind 2016 het verzetswerk kort en krachtig samen: “het enige wat telt zijn
onze daden van toen.”
Niet alleen de feiten of de interpretatie daarvan, maar de kracht van het persoonlijke verhaal van het
leven, het verzet, het overlijden en het herdenken van Hannie Schaft en het beeld dat daaruit naar
voren komt als dat van een zeer sterke, krachtige vrouw en intelligente persoonlijkheid heeft op
zichzelf al voldoende betekenis en komt tot zijn volle recht in het nieuwe boek getiteld: “Hannie”.

