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Truw NenpOverstrqen en haar zusje ~reddk 0verst.eqen w e r h  de htste tweejarenvan de Tweede ~ereIdoorb8 ak 
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Tmus Overs-n werd in ipt3 geboren te gevluchte D u k  Joden en communisssen bij 
schoten (nu gemmte Haarlem). Moeder hen &h. De zusjes Oversteegen p & n  op 

Oversteegen was een actieve en smjdhate in de crisisjaren, De beursktach in oktober 
wouw, die haar kinderen leerde om mensen 19%~ ui de Verenigde Szsten WW het begin 
in n d  te h e l p  Sinds 1933 Immen er van een grote economische depressie. Er 

volgde een lange periode van grote weddoos- 
heid in Amerika en Europa. De kinhen 
O~ersteegen hebben de &isjaen 
meegemaakt, Z@ d n i h  eei5. stempel op 
hun k;iA.de+m. Na de scheiding van hun 
ouders lamg hun moeder een Heim ui&- 
ring. Soms werd de uithing stopgezet m- 
wege de vezgaderingen die. ten Erutze van de 
familie Otrersteqgen gehouden werden- 
s t d  verhuisde het p i n  [moeder en d& 
kinderen] n a r  een. goedkoper buis. De 
armo&was p o t  

Het Haarlemse verzet 

In 194 vroeg Frans vm der Wiek comniaa- 
&at van de Haarlemse b a d  van Verzeg 
T m  en ha,ar zusje Freddie om ritee te wer- 
ken. ik meisjes waren toen zeventien en vijf- 
tien jaar oud. Het verzet hield zicla bezig me 
de verspreiding van illegale kznten en 
wapeas, het stelen o t i r t d ~ n v a n  persoom- 



Truus Oversteqen en Hamw Scha+ Ah ze s a  i u vermomde Truus zich alsjawen Ze kondenzich dan ah het t10h was ah verliefdsteliege voordoo~ Maan 1944 

bewijzen en bonliaarten, het wegbrengen 

van Joodse kinderen en volwassenen naar 

onderduikadressen, sabotage en het dood- 

schieten van verraders. In 1943 sloot Hamie 

Schaft zich bij de groep aan. in het begin 

voerde Hannie Schaft veel opdrachten uit 

samen met Jan Bonenkarnp. Hij werd in juni 

1944 bij een aanslag op politieagent Ragut in 

zijn buik geschoten, werd opgepakt en over- 

leed Na de dood van Jan Bonenkamp werkte 

Truus Oversteegen veel samen met Hannie 

Schaft. Zij waren van plan om de NSB- 

politieman Fake Krist op 25 oktober 1944 te 

liquideren, maar een andere groep verzets- 

strijders was hen voor. Vanuit de Bavoschool 

aan de Westergracht werd hij neergeschoten. 

De gehate Fake Krist verraadde en arresteerde 

voor de Duitse Sicherheitsdienst onderdui- 

kers, Joden en verzetsmensen. In 1944 arres- 

teerde hij in e&n nacht zelf5 26 mensen. 

Op i maart 1945 werd NSB-politieagent 

Willem Zirkzee door Hannie Schaft en Truus 

Oversteegen doodgeschoten in zijn huis bij 

het Krekgehuis aan de Leidsevaart. 
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Tmus Menger is nog steeds actief. In zool 
werd in de tuin van Hennne~gscentrum 
Kamp Westerbork het monument Bevroren 

tranen van haar hand onthuld. in zoo6 maak- 
te zij in opdracht van dit herinneringscen- 

trum een beeld ter nagedachtenis van de 
slachtoffers van Srebrenica, getiteld Vrouwen 
van srebrenica. 
Naast beeldhouwen en tekenen geeft Truus 
Menger lezingen om vooral scholieren te 

informeren over de onderdukking, vervol- 
ging en bezetting in Nederland en over het 
Haarlemse verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In 1982 schreef ze een boek 
over haar belevenissen met het Haarlemse 
verzet met de titel Toen niet, nu niet, nooit, 

In mei zoo8 was ter ere van haar 8pte verjaar- 

dag een tentoonstelling over het beeldhouw- 
werk van Truus Menger ingericht & De 

Vishal in Haarlem. Tegelijkertijd was in het 
Noord-Hollands Archief een expositie te zien 

over haar leven. De publicatie T m  Menger 
85, eenstijdbaar leven in beeld, die bij deze ten- 
toonstellingen verscheen, is voor io,oo euro 
nog verkrijgbaar bij beide instellingen 

Op de website van het Noord-Hollands 
archief (www.noord-hollandsarchiefkl) is 
meer informatie te vinden over de geschiede- 
nis van Haarlem tijdens de Tweede 
Wereldoorlog [kijk hiervoor onder 'extra's' en 

vervolgens bij 'virtuele tochten Kennemer- 
land'). 

Truus M e n p  en prinse.uliana bJ het ~ a n n i e  schafOMnument in het Kenaupark in Haarlem 


