
‘Vrouwen speelden in Nazi-Oosten grote rol achter de 
schermen’, verslag lezing Jocelyn Krusemeijer 

Er zijn in WOII meer Nederlandse vrouwen vrijwillig naar het Nazi-Oosten gegaan dan altijd is 

gedacht. Zij werkten als secretaresse, verpleegster of huishoudelijke hulp, als kampbewaakster of 

als lichtbediende bij het luchtafweergeschut. Velen zaten kort achter het Oostfront en werden bij 

de Russische opmars geëvacueerd. Het ging niet alleen om vrouwen en meisjes die hun man of 

vriend volgden. De helft was ongetrouwd of gescheiden en bij stellen was het soms juist de vrouw 

die wegging, al dan niet uit sympathie voor Hitler c.s., en de man die volgde.  

In de Maand van de Geschiedenis met als thema ‘Zij/Hij’ vertelde Jocelyn Krusemeijer op maandag 

14 oktober jl. onder de titel ‘Grensoverschrijdingen – Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten 1940-

1945’ over vrouwen die vanaf mei 1942 vrijwillig richting de bezette gebieden in Oost-Polen, 

Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne afreisden. Veelal deden zij dat via de 

Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Uit haar onderzoek is gebleken dat het niet slechts om 

enkelen ging, maar om vele honderden van wie velen er zelf voor kozen te vertrekken. 

‘Menigeen overschreed landsgrenzen, maar ook grenzen die voor ‘de vrouw’ golden’, lichtte 

Krusemeijer toe. ‘Velen behoorden tot het middenkader en vervulden als administratief 

medewerksters een scharnierfunctie tussen het Haagse hoofdkantoor enerzijds en de Duitse 

instanties, de uitgezonden Nederlandse boeren en de lokale bevolking anderzijds. Menigeen gedroeg 

zich zelfstandig en trok verantwoordelijkheden naar zich toe die niet bij vrouwen pasten. Zij 

hebben achter de schermen een belangrijke rol voor het naziregime gespeeld.’ 

Het NOC werd begin 1942 opgericht om de veroverde en verwoeste gebieden deels te herbevolken 

met Nederlandse boeren, arbeiders, turfstekers, ingenieurs, enzovoort. In deze organisatie speelden 

vrouwen dus een grote rol. Als vrouw kon je behalve via de NOC echter ook richting oosten via het 

Duitse Rode Kruis, de Nederlandsche Ambulance, de Arbeidsdienst of  – als je nog jong was – de 

Bund Deutscher Mädel. Sommigen leerden in Ravensbrück voor Aufseherin oftewel kampbewaakster, 

anderen gingen naar Lobbe auf Rügen voor een opleiding tot Luftwaffe-Helferin.  

In Gouda lijkt de vrouwelijke animo om richting Oost-Europa te vertrekken niet bijster groot te zijn 

geweest. Krusemeijer: ‘Ik ben slechts één verhaal tegengekomen, over een jonge vrouw die in 1943 

grote ruzie met haar ouders had gehad. Zij schijnt naar hotel Het Blauwe Kruis te zijn gegaan. Een 

paar dagen later is ze in uniform naar buiten gekomen en naar Duitsland vertrokken om voor het 

Duitse Rode Kruis te gaan werken.’ Net als bij de andere aangehaalde vrouwen kon ze om 

privacyredenen geen nadere mededelingen over de identiteit van de betrokkene doen. (JPvdZ) 
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Mededeling van de redactie van de Nieuwsbrief:
In reactie op het verslag van haar lezing over de rol van Nederlandse vrouwen in het door de nazi’s bezette 
Oost-Europa (zie Nieuwsbrief no. 106), merkt Jocelyn Krusemeijer op dat de conclusie in de titel niet uit haar 
onderzoek getrokken kan worden. Wel hebben de door haar onderzochte vrouwen een bijdrage aan het 
naziregime geleverd. Tevens vindt zij enkele passages te algemeen geformuleerd. Zo heeft zij tot nu toe 
vooral de vrouwen nader onderzocht die via de Nederlandsche Oost Compagnie (NOC) zijn afgereisd (een 
aantal van 79); de cijfers die zij gaf voor ongehuwde en gescheiden vrouwen, hebben alleen betrekking op die 
deelgroep. De relatieve omvang van deze deelgroep ten opzichte van de hele groep ‘Oost’-vrouwen is 
overigens nog niet exact vastgesteld. Er kan daarom nog niet worden gesteld dat de vrouwen die naar het 
Nazi-Oosten gingen dat veelal via de NOC deden. Tot slot waren de meeste vrouwen niet kort achter het 
Oostfront actief, dat gold alleen voor de vrouwen die bij de Nederlandsche Ambulance werkten (red.).




