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Henriette Roosenburg, enige jaren geleden als een onbekende 
journaliste naar de Verenigde Staten vertrokken, is deze week 
als een gevierd Amerikaans schrijfster met de ‘Statendam’ 
naar haar vaderland teruggekeerd.1

Tweeëntwintig Nederlandse uitgeverijen hebben gejaagd 
op het boek dat de jonge Nederlandse vrouw Henriette 
Roosenburg in het Engels heeft geschreven.2

De Nederlandse pers onthaalde de schrijfster van The walls came 
tumbling down als het achtste wereldwonder toen zij in april 1957 
arriveerde voor de presentatie van de vertaling. Haar roem was haar 
vooruitgesneld, want het boek was goed ontvangen in Amerika. Delen 
ervan waren eind 1956 al gepubliceerd in het weekblad The New Yorker 
en dat bleek goede reclame, die ook werd opgemerkt door Nederlandse 
correspondenten in Amerika.

Roosenburg had tien jaar rondgelopen met het idee om haar 
bevrijdingsverhaal op te schrijven. Ze werkte in de jaren vijftig voor 
de Amerikaanse uitgeverij die de beroemde magazines Time en life 
uitgaf. Collega’s lieten haar na het werk, met een borrel erbij, haar 
geschiedenis vertellen terwijl een bandrecorder aanstond. Jet zette het 
verhaal vervolgens in een halfjaar op papier. Het manuscript werd door 
een redacteur van uitgeverij Viking meteen op waarde geschat: ‘It’s an 
absolute knockout… One of the best things I’ve seen in my ten years as 
an editor.’3 Uitgeverij Querido bemachtigde de Nederlandse rechten.

Roosenburg was niet zo te spreken over de Nederlandse vertaling, 
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waar ze veel aan corrigeerde, en ze betwijfelde of het Nederlandse 
publiek de titel zou begrijpen. And the walls came tumbling down is 
ontleend aan het gospelnummer ‘Joshua Fit the Battle of Jericho’, dat 
verwijst naar een Bijbels verhaal. De Israëlieten veroverden de stad 
Jericho op geweldloze wijze, maar verwoestten de stad daarna. In de 
vroege negentiende eeuw bezongen zwarte plantageslaven in Amerika 
in het nummer hun hoop op bevrijding uit slavernij. De Nederlandse 
uitgever antwoordde Roosenburg dat Nederland een Bijbelvast land 
was en dat lezers de associatie wel zouden begrijpen.

‘A female Bridge on the River Kwai’
Amerikaanse en Nederlandse recensenten prezen de stijl van het 
boek: onopgesmukt, lichtvoetig, ontroerend. Zonder dramatiek, juist 
met humor. Het optimisme en de hervonden levensvreugde van de 
hoofdpersonen spatten ervanaf, en dat waren voor de recensenten 
kenmerken van ware moed en heldendom. ‘Men ziet hier een 
van de door Henriette Roosenburg gevonden en gevolgde regels: 
understatement van de gruwel,’ aldus weekblad Elsevier, dat sprak 
van ‘een onverwachte vernieuwing van de oorlogsroman.’4 Het boek 
was overigens niet louter een elitair succes: vrouwenblad Libelle 
portretteerde de vier hoofdpersonen en plaatste het boek in 1957 
als feuilleton. Er volgde een bewerking tot hoorspel, in 1958 rond 
Bevrijdingsdag uitgezonden door de kro-radio. 

Het boek verkocht goed in Amerika, Nederland en Engeland. 
Er volgde zelfs een Japanse uitgave. De plotselinge roem beviel 
Roosenburg. In een brief van november 1957 naar Querido schreef ze:

De vrije uren zou ik moeten besteden aan nieuwe short-stories, 
maar momenteel zou je me waarschijnlijk kunnen vinden 
sitting in on a poker-game, a guitar playing session, a jazz 
session, or simply a drinking session where some writers get 
together and analyze themselves for no good purpose. Ik ben 
ineens toegelaten tot deze groep en reageer tot mijn spijt als 
een dorpsidioot: ik vind het allemaal belangrijk en boeiend.5
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Enkele maanden later was ze ondergedompeld in contractbesprekingen 
voor een Hollywoodfilm. De Amerikaanse actrice Jan Sterling had 
de filmrechten op The Walls gekocht. De nu vergeten Sterling was 
destijds een opkomende ster, met een Golden Globe op zak en een 
filmproducer als echtgenoot. Zij typeerde Jets boek als ‘A female 
Bridge on the River Kwai’.6 De vergelijking gaat op veel punten mank, 
maar Sterling doelde vermoedelijk op het avontuurlijke verhaal en de 
kameraadschap. Sterling wilde Jet als adviseur betrekken en zocht haar 
op in New York. Het project zou echter stranden door het plotselinge 
overlijden van haar producent-echtgenoot.

Roosenburg had voor The New Yorker inmiddels nog een verhaal 
geschreven over haar gevangeniservaringen in Nederland: Annals of the 
Resistance. Words from a sealed-off box (1958). Het verscheen hetzelfde 
jaar in feuilleton in De Panorama met als titel De wereld tussen blinde 
muren. Ze beschreef hierin hoe zij en haar celgenoten in de Haarense 
gevangenis via zingen en heimelijk briefverkeer contact probeerden 
te zoeken met mensen in buurcellen; maar ook hoe ze onverwacht 
een beangstigend verhoor moest ondergaan nadat de nazi’s nieuwe 
informatie over haar hadden verkregen. Van dit waargebeurde verhaal 
werd een tv-bewerking gemaakt voor de Amerikaanse serie Playhouse 
90, geliefd vanwege de hoge kwaliteit en de bekende regisseurs. De 
live-uitzending uit oktober 1958 bleef niet bewaard, wat Jet geen 
verdriet zal hebben gedaan. De jonge Duitse hoofdrolspeelster gooide 
bij sommigen hoge ogen, maar Jet had het drama niet kunnen aanzien: 
‘Na een uur was ik zo misselijk dat ik mijn diner uitspuugde.’7

Een vergeten klassieker
Nu, zestig jaar na zijn verschijning, wordt The Walls op Amerikaanse 
boekensites wel betiteld als ‘een vergeten klassieker’. Het werd nog 
een paar keer onder de aandacht van het grote publiek gebracht: 
‘Here is a book full of utterly unself-conscious heroism’, schreef The 
Washington Post in 1983.8 In 2000 verscheen een illegale heruitgave. In 
Nederland raakte het boek echter geheel vergeten. Ten onrechte, want 
het blijft een lezenswaardig avontuur met vrouwen in de onverwachte 
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hoofdrollen. Bovendien is het een historisch document dat inzicht 
geeft in de chaos waarin Duitsland direct na het einde van de oorlog 
verkeerde. Het was begin mei 1945 nog onbekend hoeveel miljoenen 
mensen waren vermoord, maar er kwamen duizenden overlevenden 
van allerlei nationaliteiten uit kampen en gevangenissen tevoorschijn. 
Jet noemde haar boek ‘een documentaire’, een poging om ‘met zo 
weinig mogelijk woorden en zo weinig mogelijk overdrijving een waar 
verhaal te schrijven’.9 Ze dikte omwille van de leesbaarheid een aantal 
gebeurtenissen in, maar ging accuraat om met de feiten. Zo was het 
gerucht dat vlak voor de bevrijding in de gevangenis van Waldheim 
rondging juist: in sommige gevangenissen werden nog snel politiek 
gevangenen geëxecuteerd. Dat had ook in Waldheim kunnen gebeuren. 
De directeur had een namenlijst opgesteld en geulen laten graven voor 
een massagraf. Doordat hij de executiedatum verschoof, kwamen de 
gevangenen net op tijd vrij.

Waldheim werd op een haar na bevrijd door het Amerikaanse leger, 
dat op enkele tientallen kilometers was genaderd vanuit het westen. Maar 
het Sovjetleger kwam eerder bij de gevangenis aan, en verbood mensen 
zonder identiteitspapieren de Sovjetsector te verlaten. De Russen wilden 
voorkomen dat nazikopstukken zouden vluchten. Jet, Joke, Nel en Dries, 
de bevrijde zeeman die zich bij hen aansloot, zaten in de val; ze hadden 
paspoorten noch geld. Een comité van communistische ex-gevangenen 
kreeg de leiding in de gevangenis en regelde ontslagbrieven en wat 
geld, plus een Duitstalige brief met de verklaring dat het gezelschap na 
hun rechtmatige ontslag naar Nederland reisde. Het was de vraag hoe 
ver dit hen zou brengen. Ze vertrokken naar het noorden, in de hoop 
met een bootje over de Elbe min of meer ongemerkt naar Hamburg 
in de Britse sector te kunnen afzakken. Dat lukte een aardig eind met 
hun sloepje Montgomery, en een reisdocument dat ze bij het Russische 
leger hadden losgepeuterd. Bij het stadje Torgau, nog maar een maand 
eerder het toneel van de historische ontmoeting tussen Amerikaanse 
en Russische troepen, keken Russische soldaten sceptisch toe hoe de 
vier een kunststukje uithaalden door langs de vernielde spoorbrug te 
laveren. Daags erna werden ze tot hun frustratie onverbiddelijk van het 
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water gehaald en in een kamp ondergebracht. Het was hun een raadsel 
waarom het reisdocument zijn magische werking had verloren, maar 
de geallieerde partners hadden inmiddels een overeenkomst gesloten 
om ontheemden uit te wisselen. De Russen verzamelden daarom alle 
reizigers in kampen.

Opmerkelijk is dat Jet onverbloemd noteerde hoe het Sovjetleger 
stelselmatig vrouwen verkrachtte. In elk geval de Duitse; hierover had 
ook een anonieme Duitse vrouw al in 1954 gepubliceerd in Eine Frau in 
Berlin. Maar het ging niet alleen om de wraak van de overwinnaar, want 
de Russen vormden een gevaar voor alle vrouwen. We weten inmiddels 
dat het Rode Leger zelfs de door hen bevrijde communistische 
kameraden niet ontzag – en Jet ontsnapte onderweg zelf ternauwernood 
aan een verkrachting. Zij en haar reisgenoten zagen dit als iets wat 
overwinnende legers nu eenmaal deden.

Een vergeten verzetsvrouw
Net als haar boek roept ook de naam Henriette Roosenburg zelden nog 
herkenning op. Zij heeft als verzetsvrouw imposante wapenfeiten op 
haar conto, waarvoor ze in 1950 werd onderscheiden met de Bronzen 
Leeuw. Deze Koninklijke onderscheiding voor militairen wordt slechts 
bij hoge uitzondering toegekend aan burgers die met ‘bijzondere 
moed’ en ‘beleidvolle daden’ hebben gestreden voor de Nederlandse 
staat. Roosenburg en Joke Folmer waren de eerste vrouwen die 
deze onderscheiding ontvingen. Folmer (1923) hielp in vier jaar tijd 
ruim driehonderd mensen vluchten naar België, van wie de helft 
neergeschoten geallieerde piloten. Ze werd hiervoor na de oorlog 
internationaal veelvuldig gedecoreerd en geldt als een van Nederlands 
grote verzetshelden. 

Na De muren vielen om was een boek over Roosenburgs verzets-
avonturen een logisch vervolg. Querido en de fans vroegen erom, maar 
ze wees de prequel om verschillende redenen af. Vermoedelijk was de 
echte reden dat ze een liefdesaffaire geheim moest houden. Toen ze 
voor de verzetskrant Het Parool werkte, kreeg ze een verhouding met 
Pierre Helderman, een getrouwde man die eveneens bij Het Parool 
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was betrokken. Ze noemde hem later haar grote liefde. Hij stierf in 
gevangenschap in april 1944, maar zijn weduwe leefde na de oorlog 
nog. Roosenburg kon niet publiekelijk schrijven over Pierre, en 
haar oplossing lijkt te zijn geweest om dan maar helemaal over haar 
verzetsinspanningen te zwijgen. 

‘Ik ben Flierefluiter, een zwerver!’
Henriette Jacoba Roosenburg werd op 26 mei 1916 in Den Haag 
geboren in een familie van patriciërs en adel, met bijbehorend 
wijdvertakt sociaal netwerk. Vader Willem en grootvader Dirk Leonard 
waren bekende Haagse artsen. Moeder Anna Christina Alberda van 
Ekenstein kwam uit een Gronings adellijk geslacht dat sinds de vroege 
negentiende eeuw juristen, politici en Kamerheren van de Koning(in) 
had voortgebracht. De gefortuneerde Alberda’s bewoonden landgoed 
Ekenstein en bezaten een groot huis in de stad Groningen.

Henriette, Jet voor haar familie en vrienden, was na het vroege 
overlijden van haar oudere broer Willem de oudste van vier kinderen. 
Zij en haar broertje Jan Govert en zusjes Ankie en Bettie werden vrij 
opgevoed. Willem en Anna waren remonstrants maar geen kerkgangers 
en Jet verloor al op jonge leeftijd haar geloof. Van haar vader kreeg 
ze de liefde voor muziek, wandelen en bergbeklimmen mee, van haar 
moeder haar talenknobbel. Ze zou later altijd in drie talen brieven, 
dagboeken en gedichten schrijven. Van ‘een snoeperig meiske’ en een 
‘bij-de-handje’ dat van zingen hield en moeders lieveling was, werd Jet 
een dwarse puber die met tegenzin het gymnasium doorliep op het 
elitaire Nederlandsch Lyceum in Den Haag. Jet was niet meisjesachtig 
en verlangde naar een avontuurlijk leven. Ze schreef verhaaltjes in de 
schoolkrant onder het pseudoniem Flierefluiter. Kladversies hiervan 
staan in schoolschriften, die daarnaast hoogdravende gedichten en 
verhaaltjes bevatten over zwerversonrust, verlangende harten, ‘jagend 
bloed’ en de wereld als thuis. Alle voorzien van veel uitroeptekens: 

Ik zal mijn heele leven door een zwerver willen zijn en als ze 
mij uitschelden voor zigeuner, dan zal ik dat aannemen als 
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eeretitel want ik wíl een zigeuner, een vrijbuiter zijn, ik wil niet 
loopen in de tredmolen der beschaving! Ik ben Flierefluiter, 
een zwerver!10 

Na haar eindexamen in 1934 (met een 10 voor Nederlands) ging ze als 
au pair werken bij een herenboerenfamilie in de buurt van Le Poët-
Laval, in de Franse Drôme, vlak onder de Franse Alpen. Het veranderde 
haar leven. Ze hield er een levenslange liefde voor de streek aan over. 
De al gehuwde dochter van de familie, Hélène Brès-Diederichs, werd 
haar boezemvriendin. Ze zou zelfs in de oorlog met Hélène blijven 
corresponderen, gedeeltelijk in code.

Politiek gezien voelde het gezin Roosenburg zich thuis bij de 
progressief-liberale Vrijzinnig Democratische Bond, die na de Tweede 
Wereldoorlog met de socialisten zou fuseren tot de Partij van de Arbeid. 
De vdb had het algemeen mannen- en het vrouwenkiesrecht gesteund 
en spande zich in voor internationale ontwapening en de Volkerenbond, 
de voorloper van de Verenigde Naties. Jet lijkt even te hebben geflirt 
met het communisme maar als volwassene was ze een product van 
het gedachtengoed van de vdb: gesteld op individuele vrijheid, afkerig 
van totalitaire systemen en progressief in sociale vraagstukken. Veel 
vdb-leden werden in de jaren dertig lid van organisaties die fascisme 
en antisemitisme bestreden, zoals het Comité voor Waakzaamheid 
of Eenheid door Democratie. Van Jets ouders is dit onbekend, maar 
toen Willems zuster Jacoba en haar man Daniël Krantz in de vroege 
jaren dertig toetraden tot de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) 
leidde dat tot een pijnlijke breuk tussen de goed bevriende families. De 
sociale omgeving maakte Jet dus rijp voor verzet. 

Een vagebond in verzet: Het Parool 
Op het moment dat de nazi’s in mei 1940 Nederland binnenvielen, was 
Jet een drieëntwintigjarige studente Taal- en Letterkunde in Leiden. 
Ze leerde Spaans, Frans en Russisch, en vertaalde een Estse roman, 
Wargamäe  van Anton Hansen Tammsaare (1939). In november 1940 
staakte Jet haar studie, toen het ontslag van Joodse ambtenaren en dus 
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van universitaire docenten werd afgekondigd. In verschillende steden 
hielden hoogleraren protestredes en Jet woonde die van de Leidse 
hoogleraar R.P. Cleveringa bij. Volgens haar studievriendin Els Boon 
was zijn optreden een klaroenstoot voor veel studenten. Els was de 
dochter van de parlementariër Gerard Boon die zich al jaren openlijk 
uitsprak tegen de nazi’s en de nsb, en die met zijn vrouw vervolgde 
Duitse vluchtelingen opving. Jet en Els raakten betrokken bij de hulp 
aan Joden die probeerden te vluchten of onder te duiken. 

De bezetting bood Jet ook de kans op het avontuurlijke leven 
waarnaar ze als puber al snakte. Vermoedelijk belandde ze via 
twee Leidse vriendinnen bij de illegale pers. Thea Exalto en Henny 
Hoogendijk verhuisden na hun afstuderen in 1941 naar Amsterdam. Ze 
betrokken kamers in een pand waar ook de journalist Jaap Nunes Vaz 
woonde. De joodse Nunes Vaz was tot zijn ontslag een ‘star-reporter’ 
geweest bij het Algemeen Nederlands Persbureau. Eind 1940 had hij 
met journalistieke en politieke vrienden Het Parool opgericht. Thea en 
Henny verleenden hem af en toe hand- en spandiensten, maar Jet werd 
actief in de redactie die de Haagse editie van Het Parool maakte, Vrijheid 
genaamd. Ze boorde haar omvangrijke netwerk aan voor nieuws en 
verspreidde zo’n tweehonderd exemplaren van elke editie. Haar vriend 
Pim Noordhoek Hegt zou een belangrijke bron worden. Deze arts was 
een van de oprichters en leiders van het artsenverzet, het Medisch 
Contact genoemd. Vrijheid/Het Parool had door deze liaison steeds de 
primeur van de succesvolle acties die Medisch Contact organiseerde om 
te voorkomen dat de nazi’s greep kregen op de medische beroepsgroep.

Vrijheid verdween in februari 1942, na een arrestatiegolf waaraan Jet 
ontsnapte. Een halfjaar later werd ook de hoofdredactie van Het Parool 
opgepakt, op Kees de Groot na. Hij dook onder. Het blad hing aan een 
zijden draadje, maar De Groot kreeg bijstand van de journalist Han 
van Heuven Goedhart; die dook vervolgens onder bij een neef van Jet. 
Jet kreeg de taak om dagelijks nationaal en internationaal nieuws voor 
hen te verzamelen. Ze schreef haar vriendin Hélène in december 1942 
dat ze voor nieuw werk het hele land doorkruiste: ‘Cette vie vagabonde 
ne me déplaît pas, au contraire…’11 

8



Jets verzetsnetwerk leverde actualiteiten en zelfs verslagen van nsb-
vergaderingen. Ze beluisterde daarnaast legale en illegale radiozenders, 
ook nadat alle radio’s in mei 1943 door de nazi’s werden geconfisqueerd. 
Ze vatte toespraken van nazikopstukken en geallieerde politici samen en 
berichtte over veldslagen en troepenbewegingen, Nederlandse havens 
en vliegvelden, en de gezondheids- en voedselsituatie. Plannen voor 
het naoorlogse herstel van Nederland en de internationale orde waren 
belangrijk thema’s voor Het Parool, die Jet ook dan ook goed volgde. Uit 
enkele briefjes aan de hoofdredacteuren blijkt dat ze bovendien geld 
inzamelde voor hun levensonderhoud en dat soms bij hen langsbracht.

1943 bleek het kanteljaar van de oorlog. De nazi’s werden verslagen 
in Noord-Afrika en bij Stalingrad. Nederlanders kregen hoop op 
bevrijding en smachtten naar nieuws. De oplage van Het Parool steeg 
en de naar Engeland gesmokkelde kranten werden goed gelezen 
door de Nederlandse regering. Het blad beleefde hoogtijdagen: 
‘Beter dan tevoren slaagde Het Parool erin de grote lijnen van de 
oorlogs- en bezettingsgeschiedenis te volgen en bij te dragen aan 
de meningsvorming over kwesties betreffende het verzet en de 
naoorlogse wereld.’12 Latere historici schreven dit succes vooral toe 
aan hoofdredacteur Van Heuven Goedhart. Aangezien Jet juist in deze 
periode veel nieuws aandroeg en bovendien de hoofdredactie van geld 
voorzag, is duidelijk dat zij er ook actief aan bijdroeg. 

‘Le vrai amour’
Jet zat sinds begin 1942 op verschillende adressen ondergedoken. 
Behalve beperkingen gaf het illegale leven vrijheden; zo had ze 
verschillende liefdesaffaires. Jets ouders moeten echter in permanente 
angst voor hun twee verzetskinderen hebben geleefd. Jan, betrokken 
bij de voorbereidingen van aanslagen op bevolkingsregisters, werd in 
maart 1943 gearresteerd. Een maand later schreef Jet aan Van Heuven 
Goedhart: 

Voorlopig blijf ik nog maar een beetje binnen. Ten eerste omdat mijn 
gastheer dat prettiger vindt en ten tweede omdat ze vrij actief naar 
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me zoeken – de laatste keer namen ze thuis foto’s van me mee en 
trachtten mijn moeder te intimideren door te beweren dat ze me al 
hadden.13

In juni 1943 verhuisde Jet naar een nieuw onderduikadres in 
Wageningen, het huis van Pierre en Jeanne Helderman. Het kinderloze 
echtpaar had eerder onderduik geboden aan Parool-medewerkers, zoals 
in 1942 aan oprichter Jaap Nunes Vaz, en de hoofdredactie vergaderde 
in die periode bij hen thuis. Pieter Cornelis Helderman (1895-1944) gaf 
les in Franse Handelscorrespondentie, Jeanne was een Française. Jet 
deelde met Pierre de liefde voor Franse literatuur en muziek. Oudere 
mannen hadden altijd aantrekkingskracht op Jet en al snel werden 
zij en Pierre verliefd. Jet kon hierover alleen haar vriendin Hélène in 
vertrouwen nemen. In een brief van september 1943 schreef ze dat ze 
drie maanden bij Jeanne en Pierre woonde, en dat ze zeker wist dat ze 
haar ware liefde had gevonden. 

Misschien speelde de affaire een rol in haar beslissing om ander 
verzetswerk te gaan doen – niet om de romance te beëindigen, maar 
om haar voort te zetten. Ze stopte per augustus 1943 bij Het Parool en 
betrok een kamer in een studentenhuis in Amsterdam, waar ze Pierre 
bleef zien. Er begon een nieuwe fase in haar vagebondsleven.

Een vrouw van een soort
Jet was in de zomer van 1943 door een kennis voorgesteld aan Piet 
Gerbrands. Hij was een van de eerste geheim agenten uitgezonden door 
Bureau Inlichtingen in Londen, opgezet door de Nederlandse regering 
in ballingschap. Zoals de naam zegt diende het Bureau in Nederland 
inlichtingen te verzamelen voor de regering en de geallieerden. 
Gerbrands’ missie was een speciale vlucht- en inlichtingenlijn naar 
Spanje op te zetten om mensen naar Engeland te laten overkomen. 
Ook geheim agenten zouden over deze lijn moeten terugkeren. 
Gerbrands zocht hulp bij een verzetsgroep die geallieerde piloten en 
inlichtingen naar België smokkelde. De groep noemde zich vanaf 1943 
Fiat Libertas (‘Laat er vrijheid zijn’).
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Gerbrands maakte vooral gebruik van de veelzijdige diensten 
van Nel Lind (1913-1997). Deze voormalige akela bij de padvinderij 
vormde het organisatorische hart van de verzetsgroep. Ze runde de 
pilotenvluchtlijn, waarop Joke Folmer een van begeleiders was; de 
vrouwen kenden elkaar in deze periode echter niet. Lind regelde ook 
voedselbonnen, kleding, geld en valse identiteits- en reispapieren. 
Die documenten werden gemaakt door de joodse kunstenaar Eduard 
Veterman en zijn vrouw Kathy, die een etage bewoonden in het 
hoofdkwartier van Fiat Libertas aan de Amsterdamse Keizersgracht 
763. Ze waren uitzonderlijk bedreven in hun vervalsingswerk. 
Veterman ging tijdens de bezetting door het leven als prof. Eduard 
Necker, kunsthistoricus, en werd nooit ontmaskerd – zelfs niet tijdens 
zijn proces in 1944. Hij claimde na de oorlog dat geen van de door hen 
vervaardigde 1800 à 2000 documenten ooit als vals was herkend.

Gerbrands bracht zijn vluchtlijn niet onder bij Fiat Libertas maar 
rekruteerde zijn broer Adri en vriend Bert Jonkers als beheerders. De 
lijn kreeg de naam ‘St. John’, een van Gerbrands codenamen, en liep via 
België naar Toulouse in Zuid-Frankrijk. Vanuit deze plaats vertrokken 
vluchtroutes over de Pyreneeën naar Spanje. Gerbrands had iemand 
nodig die mensen naar Brussel kon begeleiden. Dat werd Jet, omdat 
ze vloeiend Frans sprak. Onder de schuilnaam ‘Gaby’ kon ze doorgaan 
voor een Belgische. In Brussel nam de Belg Henri-Jean Nys de reizigers 
over om ze per trein naar Toulouse te begeleiden. Nys was een van de 
beste begeleiders die men kon treffen: hij zou de gehele oorlog voor 
meerdere vluchtlijnen werken, waaronder de befaamde Belgische 
pilotenvluchtlijn Komeet/Comète, en hielp ruim 350 mensen.

Toen zijn missie was volbracht, kon geheim agent Gerbrands 
als eerste over zijn lijn naar Engeland vertrekken. Jet vergezelde 
hem begin september 1943 op de etappe naar Brussel. De Duitse 
contraspionagediensten wisten de lijn St. John en Fiat Libertas echter 
snel daarna te ontwrichten.

Eind september 1943 viel Nel Lind door verraad in handen van 
de nazi’s en daarna werd in vlot tempo heel Fiat Libertas opgepakt, 
met uitzondering van Joke Folmer. Jet en haar twee collega’s van St. 
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John bleven ook nog buiten schot, maar misten nu de steun van een 
verzetsgroep. Gedrieën probeerden ze de vluchtlijn voort te zetten en 
de spionagelijn van Fiat Libertas over te nemen.

Na nieuwe arrestaties in Brussel werd half november ook St. 
John uitgeschakeld. Jet had slechts een handjevol mensen kunnen 
wegbrengen. Behalve Gerbrands bereikten twee mensen Engeland en 
werden er drie in de Pyreneeën gearresteerd. Dit laatste lot trof de hoge 
ambtenaar Jan Carel Elias baron van Lynden, die namens een groep 
hooggeplaatsten een memorandum aan de regering wilde brengen over 
de naoorlogse Nederlandse regering. Voor de baron was het wennen dat 
tijdens zijn reis een vrouw de lakens uitdeelde. Hij noemde haar ‘van 
een soort’, een nieuw type vrouw dat het werk van de afwezige mannen 
overnam. Zijn verwondering zou snel omslaan in bewondering. 

Bij gebrek aan een missie hielp Jet vanaf half november bij wat 
op haar pad kwam. Op verzoek van een Brusselse organisatie die 
geallieerde piloten opving, eva (van het Franse ‘Evasion’), herstelde 
ze het contact met een Nederlandse pilotenvluchtlijn. Ze droeg de 
contactfunctie over aan haar vriendin Els Boon.

Hoewel we van veel van haar werk nooit het fijne zullen weten, is 
het bekend dat Jet vluchthulp combineerde met spionage en smokkel. 
Zou zij voor een van die activiteiten zijn gearresteerd, dan kwamen 
ook de andere in gevaar. Geheime diensten scheiden zulke activiteiten 
om die reden normaal gesproken. Maar dit waren barre tijden. Er 
konden nu eenmaal niet veel mensen over de grens reizen, terwijl dat 
Jet gemakkelijk afging. Ze berekende achteraf dat ze tussen september 
1943 en haar arrestatie begin maart 1944 zo’n twintig keer naar Brussel 
was gereisd. Dat betekent drie à vier tochten per maand, die elke keer 
ten minste twee dagen kostten. Zo kwam ze volgens Joke Folmer aan 
de bijnaam Zip: ze ‘ritste’ heen en weer over de grens.

‘Op generlei wijze geëncourageerd’: de Zwitserse weg B
In december 1943 kwam er een nieuwe opdracht op Jets pad. Ze werd 
gevraagd om een speciale inlichtingenlijn voor de regering op te zetten.

Spionagemateriaal moest op microfiche worden vervoerd naar 
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Zweden of Zwitserland. Halverwege 1943 werd ‘De Zwitserse weg’ 
de belangrijkste route. Die was in 1942 opgezet door het verzetsblad 
Vrij Nederland en een Nederlandse dominee in Genève, Willem Visser 
’t Hooft. Zijn medewerkers naaiden de ontvangen microfiches in 
omslagen van boeken met stoffige titels als Astronomie für Jederman 
en verzonden deze als universitaire post naar adressen in Zweden of 
Portugal. Daarvandaan werden ze naar Londen gevlogen. Er ontstond 
echter wantrouwen onder sommige verzetsmensen in Nederland, 
die de ‘linkse’ organisatoren van de Zwitserse weg ervan verdachten 
militaire informatie achter te houden. De argwaan wortelde in een 
politiek meningsverschil over het soort bewind dat direct na afloop 
van de oorlog in Nederland moest worden gevoerd. De regering en 
koningin Wilhelmina wilden een militair overgangsgezag, maar de 
progressieve illegale bladen Vrij Nederland en Het Parool zagen dit als 
een staatsgreep. Zij bepleitten vergaande democratische vernieuwing 
en wilden het overgangsgezag in handen van burgers leggen.

Ook het hoofd van Bureau Inlichtingen in Londen, Jan Somer, 
geloofde dat er berichten verdwenen. Hij ijverde al langer voor een 
eigen militaire inlichtingenlijn. Mogelijk beraamde hij een plan met 
een medestander in Zwitserland: generaal Van Tricht, de militair 
attaché van de Nederlandse ambassade in Bern. Somer kende Jets naam 
van de lijn St. John. Het lijkt erop dat hij haar naam doorspeelde aan 
Van Tricht, waarop deze half december 1943 een boodschapper naar 
Brussel zond om Jet op te sporen en te verzoeken naar Zwitserland te 
komen. Jet verifieerde het verzoek bij Somer, die direct toestemming 
gaf om af te reizen. Ze vertrok eind december 1943 met een speciaal 
gestuurde begeleider, voorzien van spionagemateriaal en vastbesloten 
om ook dominee Visser ’t Hooft te spreken over de verdwijnende 
spionageberichten. 

De dominee, niet op de hoogte gesteld van Jets bezoek, bleek 
onaangenaam verrast. Hij weigerde haar vragen te beantwoorden. Zijn 
assistent toonde zich vervolgens onwillig om Jets berichten mee te 
sturen met een zending voor Londen. Dat leidde tot een aanvaring met 
andere medewerkers, waarop hij uit woede een deel van de microfiches 
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verbrandde. Jet was hier niet bij, maar niet voor een kleintje vervaard 
sprak ze daags erna Visser ’t Hooft aan: ‘Dat kan niet. Als u hier zit 
om iets door te sturen, zit u hier als brievenbus en niet als zeef. In 
Engeland kunnen ze het wel door de zeef doen.’14

Het onthutsende incident was de stok die generaal Van Tricht 
kon gebruiken. Hij droeg Jet op om een nieuwe spionagelijn voor 
militaire berichten naar Zwitserland op te bouwen. Van Tricht zou 
deze dan via een eigen kanaal naar Bureau Inlichtingen in Londen 
sturen. Zo ontstond er begin januari 1944 een alternatieve Zwitserse 
weg, tot ontzetting van Visser ’t Hooft. Hij schroomde niet om deze 
ongewenste concurrent tegen te werken.

Er wordt sindsdien gesproken van de Zwitserse wegen A en B. 
De onverkwikkelijke ruzie die tot het schisma leidde, werd na de 
oorlog een kwestie voor de Parlementaire Enquêtecommissie die het 
regeringsbeleid tussen 1940-1945 onderzocht. De commissie hoorde 
alle hoofdrolspelers; ook Jet, die in 1949 in Nederland verbleef. De 
ware toedracht kwam waarschijnlijk niet helemaal boven tafel. 
Dominee Visser ’t Hooft ontkende dat hij berichten had achterhouden, 
maar trok het boetekleed aan jegens Jet: ‘Wij stonden toen op het 
standpunt dat een tweede weg de eerste kapot zou maken. Ik moet dus 
ruiterlijk erkennen dat wij mejuffrouw Roosenburg op generlei wijze 
geëncourageerd hebben.’15

Somers’ mogelijke rol als aanjager bleef buiten beeld. Generaal Van 
Tricht, door iedereen gezien als de aanstichter en daarvoor geprezen, 
bleek plotseling behept met een slecht geheugen. Hij herinnerde zich 
niet hoe Weg B was ontstaan, noch dat hij Jet destijds had gesproken. 
Merkwaardig, gezien het telegrafische verkeer tussen Bern en Londen 
in 1944 over haar. Bovendien had hij vlak na de oorlog in Amerika nog 
een vriendschappelijk ontmoeting met Jet. ‘He still insists on calling me 
Gaby,’ noteerde ze in haar dagboek.16

Jet stortte zich begin januari 1944 in een nieuw avontuur. Ze 
formeerde in Nederland een nieuwe, kleine groep om zich heen met Jan 
Kielstra, Jan Henny en haar vriendin Els Boon, die net als Jet berichten 
zou koerieren. Latere historici verkleinden Jets rol en legden de leiding 
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van Weg B meteen in handen van de twee mannen. Jet was echter degene 
met wie Somer en Van Tricht zaken deden, en dus een van de leiders.

Verwijzend naar de eindbestemming van Weg B doopten ze hun 
groep ‘Bern Musketiers’, kortweg Groep B.M. Ze zetten een netwerk 
op van verzetsgroepen en geheim agenten die militaire informatie 
verzamelden. De Nederlandse minister-president in Londen gaf 
zijn zegen aan Weg B en Jet reisde half januari nogmaals naar 
Zwitserland om instructies te ontvangen. ‘Jet thans hier, dapper 
meisje’, telegrafeerde Van Tricht aan Somer.17 De route zou via Brussel 
en Parijs lopen en Jet moest tot in Parijs de zaken regelen. Met valse 
papieren van de Belgische Kamer van Koophandel kon ze poseren als 
zakenvrouw die naar Frankrijk mocht reizen. Ook bezat ze een pistool.

Veel vruchten zou ze niet plukken van haar voorbereidingen, want 
de Duitse opsporingsdiensten zaten haar zowel in Nederland als in 
België op de hielen. De Sicherheitsdienst doorzocht haar Amsterdamse 
woning en arresteerde vriendin Thea Exalto. Een eerder opgepakte 
Parool-medewerker had hun beider namen genoemd. Thea liet niets 
los en kwam na enkele weken vrij. Jet was gewaarschuwd, maar ze was 
al zo lang op vrije voeten gebleven dat ze misschien overmoedig en 
onvoorzichtig werd. Ze haalde in februari in Nederland microfiches op 
en wilde deze in Brussel overdragen aan de koerier naar Parijs. Ze kon 
hem niet vinden en regelde een ontmoeting met zijn vervanger. Deze 
bracht een onbekende mee, ene Bastin. Dat werd haar fataal. Bastin was 
een verrader in dienst van de Abwehr, de contraspionagedienst van het 
Duitse leger. Op 1 maart 1944 werd Jet in een Brussels café aangehouden. 
Een Belgische verzetsgroep liquideerde enkele maanden later de verrader.

‘Een voetstap van nabije dood?’
Jet werd opgesloten in een geheime gevangenis in de buitenwijk 
Laken. Ze dichtte: 

is de klap waarmee de deur zich sloot 
een punt achter een kort en woelig leven,  
een eerste voetstap van nabije dood?18 
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De Abwehr ondervroeg haar diezelfde nacht, maar wist niet welke 
grote vis ze had gevangen totdat ze contact opnam met collega’s in 
Nederland. Die sprongen waarschijnlijk een gat in de lucht: nu kon het 
proces tegen Fiat Libertas beginnen. Na een week werd Jet overgebracht 
naar de gevangenis in Scheveningen, het zogenoemde ‘Oranjehotel’, 
waar langdurige en intensieve ondervragingen begonnen.

Nel Lind, zoals gezegd als eerste opgepakt, was onder zware druk 
bezweken tijdens de ondervragingen, waardoor de rest van Fiat Libertas 
vlot was opgerold. Veel verzetslieden keken Nel daarom naderhand 
met de nek aan. Jet concludeerde dat veel meer mensen waren 
doorgeslagen, want de ondervragers waren ook goed op de hoogte 
van haar activiteiten ná Nels arrestatie. Ze wisten alleen niet van haar 
bezoeken aan Zwitserland. Het had weinig zin om alles te ontkennen, 
maar Jet hoopte wel Groep B.M. te kunnen beschermen. Om de nazi’s 
op een dwaalspoor te zetten vermengde ze haar bekentenissen met 
fictie. Ze beschreef dit later in De wereld tussen blinde muren, en de 
gang van zaken wordt bevestigd in haar eigen verhoren, opgenomen 
in de Duitse processtukken van Fiat Libertas. Uit die stukken blijkt dat 
vrijwel niemand was opgewassen tegen de ondervragingstechnieken 
van de nazi’s, een succesvolle combinatie van uitputting, overreding, 
bedreiging en mishandeling. Bijzonder bedreven was de gewetenloze 
SS’er Otto Haubrock, die veel geheim agenten en topfiguren uit het 
verzet onder handen nam; zo ook Nel en Jet. Haubrock kwam een 
paar maanden later een vriendschappelijk bezoekje brengen aan 
een celgenote van Jet en Nel. Hij had haar spionagegroep helpen 
veroordelen, maar kennelijk ook tedere gevoelens voor haar opgevat. 
Hij keuvelde met de vrouwen over wie van hun kameraden ter dood 
waren veroordeeld en wie al terecht waren gesteld. Na de oorlog 
werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor onder meer 
mishandeling van vrouwelijke gevangenen en moord.

Ook Jet ging tijdens de langdurige ondervragingen een enkele keer 
door de knieën. Ze raakte uitgeput, werd in haar gezicht geslagen en 
een arm werd uit de kom gedraaid. Toch slaagde haar opzet: Groep B.M. 
bleef gespaard. De verhoren waren zo beangstigend en traumatiserend 
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dat ze in 1946 in New York nog last had van herbelevingen. Op een nacht 
werd ze in een hostel gewekt door het geluid van klepperende sandalen 
op een harde gangvloer, een gevangenisgeluid dat een urenlange reeks 
van herbelevingen van verzetswerk en ondervragingen uitlokte. De 
volgende dag had ze er nog last van. In haar dagboek beschreef ze hoe 
ze, verlamd en bevend, voortdurend een ondervrager in de gevangenis 
hoorde schreeuwen: ‘Lügen, Lügen, alles Lügen!’ Enkele maanden later 
meende ze op straat een van haar vroegere ondervragers te herkennen. 
Ze achtervolgde hem een tijdje en bleef ziek van ontreddering achter.

In de Scheveningse gevangenis trof Jet in maart 1944 toevallig 
nog een keer haar geliefde Pierre Helderman. Hij was opgepakt na 
arrestaties in de groep van Het Parool. Doordat hij in een cel achter 
die van haar verbleef, konden ze via klopsignalen en schreeuwen 
informatie uitwisselen. Daags erna werd ze onverwacht overgeplaatst 
naar de zwaarbeveiligde gevangenis in Haaren, Noord-Brabant. Pierre 
werd ziek, maar het gevangenispersoneel weigerde hem te laten 
behandelen. Pas toen hij op sterven lag vervoerden ze hem naar een 
ziekenhuis, waar hij eind april 1944 overleed. Jet vernam dit nieuws 
in Haaren en beleefde een zware inzinking. Pierres dood was het 
moeilijkste dat ze tijdens de oorlog had meegemaakt, schreef ze 
naderhand aan Hélène. Hij bleef haar grote liefde.

Een schertsproces
Eind juni 1944 werden alle twintig leden van Fiat Libertas voor hun 
proces overgeplaatst naar de Wehrmachtsgefängnis in de Utrechtse 
Gansstraat, de enige Duitse legergevangenis in Nederland. Ze werden 
beschuldigd van Feindbegünstigung; hun spionagewerk en hulp aan 
geallieerde piloten had de belangen van het Duitse leger geschaad en 
vijandelijke legers bevoordeeld. Hun berechting viel daarom toe aan 
het leger.

In de legergevangenis heerste een soepeler regime dan in 
gevangenissen van de Sicherheitsdienst. De vrouwen zaten in een zaal 
bij elkaar en ontvingen voedselpakketten van hun familie. Een deel van 
het personeel was Nederlands en op de hand van de gevangenen. Jet 
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bemachtigde al snel een schrift, inkt en pen om een geheim dagboek 
bij te houden. Niet zozeer om belangrijke gebeurtenissen zoals het 
proces vast te leggen, maar om zichzelf en haar kameraden mentaal 
staande te houden. Het dagboek leest soms alsof de vrouwen op een 
kostschool verbleven en zich vermaakten met kattenkwaad.

Nel en Jet maakten in de Utrechtse cel voor het eerst kennis met 
de twintigjarige Joke Folmer, de laatst gearresteerde pilotenhelper van 
Fiat Libertas. Zij had weten te zwijgen tijdens de verhoren en de zes 
weken die ze in eenzame opsluiting doorbracht. Het bleek dat de nazi’s 
haar zagen als een naïef jong meisje dat een vriendje had geholpen 
om vijf geallieerde piloten te laten ontvluchten. Van de overige ruim 
driehonderd mensen wisten ze niets. Toen Joke dat begreep, bekende 
ze die vijf maar.

Al snel legden de vrouwen via liedjes en geheime briefjes en pakjes 
contact met bevriende mannen. Ze moesten wollen sokken voor 
het leger herstellen en zagen kans om de Feindbegünstigung in het 
klein voort te zetten door de sokken aan de binnenkant af te hechten 
met forse knopen. Maar alle joligheid kon niet verhullen dat deze 
gevangenis voor velen het eindstation was. Na een doodvonnis volgde 
executie in de Utrechtse forten Rijnauwen of De Bilt. Vervalser Eduard 
Veterman noemde de gevangenis daarom niet voor niets ‘het voorhuis 
van de dood. Elke morgen heel vroeg hoorden we de spijkerschoenen 
op het metaal marcheren, grimmig en hard. Cellen open, cellen dicht. 
En dan de aftocht, langzaam verstervend, soms (maar heel zelden) wat 
gesnik.’19

Op 1 juli 1944 begon een schertsproces van twee dagen. Zonder 
advocaten, maar met een tolk, want ieder moest zijn eigen verdediging 
voeren. ‘Een poppenkast met veel petten en laarzen en geschreeuw,’ 
aldus Joke Folmer.20 Jet werd uitgebreid aan de tand gevoeld en werkte 
graag mee aan de klucht. ‘Toen ik voor de 7e maal verscheen, lukte 
het me om zelfs de strenge rechter aan ’t lachen te brengen, een 
reuze succes!’21 Haar antwoord werd opgetekend door Van Lynden, de 
door Jet naar Brussel gebrachte aristocraat die in de Pyreneeën was 
gearresteerd met een spionagerapport op zak. Van Lynden zag Jet voor 
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zich zitten, ‘kranig, beheerst’. Ze bekende het meeste, want de nazi’s 
hadden de activiteiten van Fiat Libertas en de lijn St. John goed in kaart 
gebracht. Toen ze werd beschuldigd negentien Terrorpiloten te hebben 
weggebracht, was Jets reactie een uit duizenden: ‘Meneer de rechter, 
het waren er 23.’22 

Vlak voor hun vonnissen werden uitgesproken, kregen de verdachten 
een advocaat te zien. Die van Jet en Nel bleek een bekende: het was 
de Sachbearbeiter die het onderzoek had geleid tegen Fiat Libertas. Jet 
schreef daarover: ‘Hij zei, dat er voor mij eenvoudig niet te pleiten viel 
en dat hij desnoods wel een gratieverzoek in zou dienen, maar eigenlijk 
niet wist op wat voor gronden, omdat ik geen kinderen had. Enig!’23 

Jet, Nel, Joke en enkele mannen werden ter dood veroordeeld. Jet 
zelfs drie keer; zij werd als ‘bijzonder gevaarlijk’ gekenschetst. Haar 
dagboek vermeldt niet hoe de vrouwen op hun vonnis reageerden, 
maar ze hielden de moed erin. Ze wisten dat de geallieerden een 
maand eerder in Normandië waren geland en snel oprukten naar 
Nederland. De mannelijke gevangenen werden eind juli onverwacht 
naar Duitsland afgevoerd en dat gaf hoop op hun gratiëring. De 
vrouwen putten moed  uit de berichten van begin september, waaruit 
ze vernamen dat de executies in Nederland werden opgeschort. Ze 
sloten weddenschappen af over de datum van hun bevrijding, en 
in haar dagboek schreef Jet: ‘De grote vraag is natuurlijk of we die 
hier zullen beleven of dat we vóór die tijd nog net even naar Mofrika 
worden gesleept.’24

Naar Mofrika
Dat laatste was het geval. Begin september 1944 bereikten de 
geallieerden Breda, waarna vele nazi’s en nsb’ers halsoverkop naar 
Duitsland vertrokken; zo ook de militaire directeur van de Utrechtse 
gevangenis. Hij liet de ter dood veroordeelde vrouwen meevoeren. 
Men vraagt zich af waarom, maar vermoedelijk was de reden dat ze 
nog gratie konden krijgen van de Wehrmachtsbefehlhaber in Nederland. 
Een gezagsgetrouwe Duitse militair kon de vrouwen niet executeren, 
maar ook niet vrijlaten. Er zat niets anders op dan ze mee te nemen. 
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De vrouwen werden op het Utrechtse treinstation in veewagons 
geladen, maar de processtukken bleven achter bij de persoon die over 
gratie besloot. Zij werden zo Häftlinge ohne Papiere en dat redde hun 
leven. Vanwege bombardementen en het verschuivende westelijke 
oorlogsfront werden de vrouwen steeds verder naar het oosten 
verplaatst. Als hun in een nieuwe gevangenis werd gevraagd door 
welke rechtbank ze waren veroordeeld en waarvoor, dan hielden ze 
zich van de domme. Op de kou, honger en dorst tijdens de dagenlange 
transporten (waarbij meerdere gevangenen het leven lieten) volgden 
kou, honger en verveling in de gevangenissen.

Het drietal belandde ten slotte begin 1944 in de gevangenis van 
Waldheim, gelegen tussen Leipzig en Dresden. Dit was een gewone 
gevangenis waar sinds 1933 ook de onverbeterlijk geachte politiek 
gevangenen werden opgesloten onder Zuchthaus-regime. Dat was 
zwaarder dan voor gewone criminelen, met hard werk en weinig 
voedsel. Zingen en heimelijk borduren hield de vrouwen op de been. 
Jet naaide een tasje met namen van celgenoten en een opbeurende 
tekst, en een lapje met een embleem voor elke gevangenis waarnaast 
de verblijfsperiode, het celnummer en een zin uit een toepasselijk lied 
staan. Jet, Nel en Joke hadden een uitgebreid en meertalig repertoire, 
dat ze driestemmig uitvoerden. Voor de Duitse politiek gevangenen 
zongen ze het bekende protestlied ‘Die Gedanken sind frei’. Ze waren 
er onkundig van dat in de groeiende chaos de bevestiging van hun 
vonnissen vertraagd achter hen aan reisde. Na hun bevrijding kwam een 
grote envelop boven water, met de stempels van al hun gevangenissen.

Carrière in Amerika
Jet bleef na haar terugkeer maar een jaar in Nederland. Vrij Nederland 
plaatste in mei 1946 haar gedicht over Waldheim, getiteld ‘Zuchthaus’, 
dat als volgt begint: 

Ik kijk maar liever niet meer naar de jonge berken 
die wij tijdens het halfuur luchten kunnen zien,
hun schoonheid kan mijn ziel niet meer verwerken25
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Haar pogingen om in de journalistiek aan de slag te komen leverden 
een aanbod voor een borduurhoekje op. Maar Jet had in gevangenschap 
genoeg geborduurd. Bij toeval hoorde ze van het bestaan van het World 
Student Service Fund, een Amerikaanse organisatie die vervolgde 
studenten over de hele wereld financieel steunde. Jet regelde een baan 
bij het wssf en een visum, en vertrok eind augustus 1946 in haar 
eentje naar de Verenigde Staten. Als fundraiser hield ze toespraken op 
scholen en colleges over haar eigen verzetsverleden. Ze bleek er goed 
in; het jonge publiek hing aan haar lippen. Misschien overdreef ze 
weleens door te vertellen dat ze zich meermalen schietend het vege 
lijf had moeten redden. Ze lobbyde zelfs voor de wssf bij Eleanor 
Roosevelt. Deze voormalige First Lady, weduwe van oorlogspresident 
Franklin D. Roosevelt, schreef destijds dagelijks een column die in 
negentig Amerikaanse kranten verscheen. Roosevelt beval het wssf 
enkele dagen later warm aan.

Het verzetswerk, haar gevangenschap en de dood van Pierre 
beroofden Jet niet van haar levenslust. Ze bleef een sprankelende, 
humoristische vrouw die gemakkelijk contact legde en graag avonden 
discussiërend doorbracht met veel sterkedrank en sigaretten. 
Amerika beviel haar, al begreep ze niets van de diepgevoelde, maar 
simplistische christelijkheid van Amerikanen en zag ze de nadelen 
van het Amerikaanse consumentisme. Ze genoot van haar vrijheid en 
verkende in haar eentje steden en dorpen, bars en restaurants. Hoewel 
ze grote interesse had in de andere sekse, zag ze haar toekomst niet 
in een huwelijk en wilde ze haar eigen geld verdienen. Ze kreeg rond 
1947 een langdurige relatie met een oudere, getrouwde man, Douglas 
Malcolm. Met hem had ze nog wel een kind willen krijgen, maar hij 
voelde daar niets voor.

Jet leefde als een geëmancipeerde vrouw, maar ze lijkt die term 
nooit te hebben gebruikt. Ze zag geen structurele achterstelling van 
vrouwen. Als ze al een vrouwenkwestie benoemde, was die dat ze 
vrouwelijke prietpraat en gegiechel niet verdroeg. 

Jet publiceerde over haar impressies van Amerika in The Knickerbocker 
Weekly, een Amerikaans blad voor Nederlandse expats. Ze hoopte nog 
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steeds op een baan in de journalistiek en greep haar kans toen ze in 1947 
de zuster ontmoette van Henri Luce, de oprichter van Time Magazine, 
life en Fortune. Jet kreeg een introductie bij het uitgeversconcern. 
Een gesprek op het redactiekantoor verliep goed, maar er waren geen 
vacatures. In haar dagboek beschreef ze haar frustratie: ‘I looked over 
the names of the researchers in Time, trying to decide which one I was going 
to kill. There were two German names.’26 Ze kreeg een eerste opdracht, 
maar toen haar visum in 1948 afliep moest ze Amerika verlaten. 
Terug in Nederland kreeg ze meer opdrachten. Zo schreef ze in 1949 
voor Time korte bijdragen over de druk die de Verenigde Naties op 
Nederland uitoefende om de onafhankelijkheid van haar voormalige 
kolonie te erkennen, de jonge republiek Indonesië. In 1950 kon Jet 
met een visum terugkeren naar New York. Als researcher-reporter bij 
life assisteerde ze John K. Jessup, die de hoofdartikelen schreef. Later 
zette ze fotoreportages met bijschriften in elkaar.

Na het succes van The Walls wilde ze een roman schrijven en zat 
ze ‘stikvol ideeën’, maar het ontbrak haar aan rust en concentratie. 
Behalve het werk was er het drankovergoten sociale leven in New York 
waaraan ook vele Nederlanders deelnamen. Schrijfster Dola de Jong 
kwam graag roddelen en schrijver Marnix Gijsen woonde om de hoek. 
Bovendien had ze, besefte ze zelf, weinig kaas gegeten van literair 
schrijven: ‘Mijn eigen soort van directe reportage is nu eenmaal mijn 
forte.’27 De ideeën en korte verhalen die ze Querido leverde kregen 
geen vervolg. In één ongedateerde synopsis lijkt ze reportage met 
roman te hebben verbonden en toch enigszins haar verzetsleven te 
hebben beschreven. De vrouwelijke hoofdpersoon had een op dat 
van Jet lijkend verzetsverleden in het door de nazi’s bezette Europa, 
inclusief een grote liefde met een getrouwde man die het leven liet. De 
roman bleef ongeschreven.

La Yet in Frankrijk
In 1960 nam Jet ontslag om als freelancer te gaan werken en meer tijd in 
Frankrijk door te brengen. Ze werkte mee aan enkele reisboeken die Het 
Parool en life gezamenlijk uitbrachten. Rond 1955 had ze een bouwval 
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gekocht in de buurt van haar vriendin Hélène Brès in Le Poët-Laval, die 
ze in de loop der jaren tijdens vakanties en met behulp van familie en 
vrienden opknapte. Ze was dol op haar neefjes en nichtjes en keek uit 
naar hun bezoeken. Omgekeerd herinneren zij zich de zomeravonden 
in de tuin, het zingen rond een kampvuur en de verhalen die Jet voor 
hen verzon. Vrienden als Pim Noordhoek Hegt en zijn vrouw Has 
kochten huisjes in de omgeving. In hun kielzog ontstond er een kleine 
Hollandse kolonie met min of meer bekende Nederlanders als acteur 
Paul Steenbergen en uitgever Geert van Oorschot en hun gezinnen.

Jet besloot in 1966 om definitief naar Le Poët-Laval te verhuizen. 
Ze voorzag in haar levensonderhoud door het beheer van een aantal 
vakantiehuizen op zich te nemen en publiceerde nog af en toe. Ze schreef 
in Het Parool enkele achtergrondartikelen over het rassenprobleem 
en de burgerrechtenbeweging in Amerika, die modern aandoen door 
hun combinatie van historische achtergrond – het langdurige effect 
van het slavernijverleden op de gezinsvorming – en de veranderingen 
in de opleiding en economische positie van de zwarte bevolking. 
Grappig is haar karakterisering van de Amerikaanse ontvangst van 
I Jan Cremer in 1966. Dit in Nederland scandaleuze succesboek was 
volgens Jet in Amerika louter ‘lectuur voor amechtige oude heertjes 
met buikjes’.28 Voor life bezocht ze een kerstfeest voor prostituees 
dat het Leger des Heils op de Amsterdamse Wallen organiseerde. Het 
leek op ‘any gathering of housewives’, met kerstliederen en gesprekken 
over kinderen en echtgenoten, behalve dat om vier uur ’s ochtends een 
groepje vrouwen vertrok om de arriverende vrachtwagenchauffeurs te 
bedienen.29

Jets gezondheid begon op te spelen. Ze had al enkele jaren klachten 
die ze waarschijnlijk bestreed met fors alcoholgebruik. In 1966 kreeg ze 
plotseling zware rugpijn, uitvalsverschijnselen en reumatische pijnen 
in schouders en armen. Ze bleek enkele kapotte rugwervels te hebben, 
volgens artsen een direct gevolg van de mishandeling door de nazi’s 
en de abominabele omstandigheden in de gevangenissen. Ze kreeg 
een stalen steunkorset aangemeten en moest medicijnen slikken. 
Jet besloot een buitengewoon pensioen aan te vragen bij Stichting 
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1940-1945 en stopte met werken. Later kwamen er nog hartklachten 
bij, maar ondanks de lichamelijke beperkingen was ze zielsgelukkig 
in Frankrijk, waar ze inmiddels als ‘La Yet’ was opgenomen door de 
lokale bevolking en aanzien genoot onder oud-verzetslieden. Ze bleef 
de ontwikkelingen in de wereld goed volgen en vroeg ooit een jonge 
Nederlandse kennis om bij zijn volgende bezoek de drie beste pop-
lp’s van het moment voor haar mee te nemen, plus een portie goede 
marihuana.

Ze had inmiddels een relatie met een vrouwelijke ex-collega van 
Time en life, Doris Coffin, die zich op termijn bij haar in Frankrijk 
wilde vestigen. Daar kwam het niet meer van. Op 20 juni 1972 overleed 
Jet achter haar schrijfmachine aan een hartstilstand, slechts 56 jaar 
oud. Ze werd begraven op het kerkhof van Le Poët-Laval, opgeluisterd 
door familie, vrienden en plaatselijke ex-verzetslieden. De Britse 
Royal Air Forces Escaping Society plaatste later uit dank voor haar 
pilotenvluchthulp een plaquette op haar graf. 

Henriette Roosenburg maakte grote indruk op ieder die haar 
kende. Wie haar levensgeschiedenis leest, begrijpt dat volkomen. Haar 
verzetswerk is in de geschiedschrijving van de bezetting gereduceerd 
tot enkele voetnoten en terloopse aanduidingen, een lot dat ze met meer 
verzetsvrouwen deelt. Het zou Jet niet hebben gedeerd; ze ambieerde 
geen heldenstatus en koesterde geen grieven. Haar horizon lag niet 
in Nederland en ze liet zich na de oorlog dan ook niet afschepen met 
een journalistiek borduurhoekje. Voor de zelfbenoemde vagebond was 
tenslotte de wereld haar thuis en ze was dapper en getalenteerd genoeg 
om haar geluk elders te beproeven. In de Verenigde Staten haalde 
ze dubbel en dwars haar gelijk. Niet alleen met een journalistieke 
loopbaan, maar ook met een boek dat internationaal succes oogstte en 
de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. 
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‘Heerlijk dat de moedige, sprankelende verzetsvrouw en schrijfster Jet 
Roosenburg nu uit de schaduw van de mannen treedt.’ 
– Jolande Withuis
 
Henriette Roosenburg (1916-1972) was een studente Letteren in Leiden 
toen de oorlog uitbrak. Dapper en avontuurlijk van karakter, raakte 
ze betrokken in gevaarlijk verzetswerk; zo smokkelde ze mensen en 
inlichtingen voor de Nederlandse regering naar België en Zwitserland. 
Ze werd gevangengenomen en drie keer ter dood veroordeeld door 
de Duitsers, die haar meerdere malen overplaatsen naar andere 
gevangenissen, steeds verder naar het oosten. Nadat de Russen haar 
gevangenis net op tijd bevrijden – naar verluidt op de dag van haar 
geplande executie –, keert Roosenburg terug naar Nederland. Over die 
avontuurlijke terugreis per boot over de Elbe, dwars door de Russische 
linies en het geruïneerde Duitsland, schreef ze De muren vielen om, dat 
eerst als feuilleton in The New Yorker verscheen en in 1957 als boek bij 
de uitgeverij Viking Press.

Sonja van ’t Hof (1960) studeerde psychologie in Amsterdam en 

promoveerde in de sociale wetenschappen. Zij was hoofdredacteur 

van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid, onderzoeker en 

vertaler van psychologieboeken. Eerder publiceerde zij over de 

geestelijke gezondheidszorg, en de geschiedenis van de psychiatrie 

en de geneeskunde. Via het niod kwam Van ’t Hof in aanraking 

met de nalatenschap van Henriette Roosenburg. Nadat ze haar 

familie had leren kennen en De muren vielen om las, besloot ze zich 

verder te verdiepen in het leven van deze moedige schrijfster. 

‘It’s an absolute knockout.’ 
– Viking Press in 1957 over The Walls Came Tumbling Down

De muren vielen om verschijnt in maart 2020


