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Annette Oudejans Een familie in het verzet
Moed en verraad tijdens de Tweede Wereldoorlog

• Voor de lezers van Annejet  
van der Zijl, Suzanna Jansen en  
Judith Koelemeijer

• Door het Nationaal Comité  
4 en 5 mei is 2018 uitgeroepen  
tot Jaar van Verzet

Wanneer Annette Oudejans op 10-jarige leeftijd bij 
haar ouders op zolder een aantal dozen vindt met 
oude kranten, documenten en foto’s, is haar nieuws-
gierigheid gewekt. Wie is die vrouw die zo op haar 
oma lijkt, en waarom staat zij in de krant? De vrouw 
blijkt haar overgrootmoeder, wier man, twee zoons  
en een dochter zijn omgekomen in de Tweede We-
reldoorlog. Ze werden vermoord omdat ze betrokken 
waren bij het verzet tegen de Duitsers.

Ruim 25 jaar later, wanneer Annettes eigen zoon voor 
school aan een project over de Tweede Wereldoorlog 
werkt, wordt haar drang om uit te zoeken wat er 
precies gebeurd is opnieuw aangewakkerd.
Oudejans duikt in archieven, weet de hand te leggen 
op brieven en verslagen, spreekt overlevenden en 
probeert te achterhalen wat er in de oorlog met haar 
familie gebeurd is.

Hoe is het mogelijk dat vier leden van dezelfde familie 
door de Duitsers werden geëxecuteerd? Waarom 
werd aan het eind van de oorlog een jonge vrouw 
zomaar vermoord? En wie heeft de familie Klingen 
kort voor de bevrijding verraden?

Tegen de achtergrond van de slag bij Arnhem, 
het Englandspiel en de radiotoespraken van Koningin 
Wilhelmina ontvouwt zich een verhaal over moed, 
verzet en verraad dat bij vlagen leest als een 
spannend jongensboek.

Annette Oudejans (1978) is de jongste kleindochter 

van Nelly Klingen, de oudste zus in het gezin Klingen.  

Zij studeerde Culturele Maatschappelijke Vorming en 

ZDV�ZHUN]DDP�LQ�GH�WHOHYLVLH��HQ�ŵOPZHUHOG��WRW�]LM�GH�
switch maakte naar het onderwijs. 
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Een bron van inspiratie voor hedendaagse lezers 
die zich afvragen wat ervoor nodig is om in verzet te 

komen tegen haat, uitsluiting en racisme
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• Veel fotomateriaal
• Leesexemplaren
• Voorpublicatie
• Auteur beschikbaar voor 

lezingen en interviews

‘Als Nederland zich wat meer had verzet, had het verloop 
van de Tweede Wereldoorlog er misschien heel anders uitgezien. 

Ik hoop dan ook dat dit boek niet alleen een indrukwekkend verzetsverhaal is, 
maar ook een bron van inspiratie. Dat mensen zich bij het lezen de volgende 

vraag stellen: durf ik eigenlijk de uitzondering te zijn?’ Annette Oudejans
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