
José Bosma: ‘Leven vanuit verzet’ Uitgeverij Boekengilde, Amsterdam 2018. ISBN 978-
94-6323-2715  Zie ook: https://www.boekengilde.nl (PTSS/ Kind en ouders/ 
familieverhoudingen/ ED/PO)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
“Ik had geen rust, kon nergens lang aarden en ging van het ene baantje naar het 
andere. Ik had al aardig wat ervaring voor een meisje van die leeftijd. In feite deed ik 
hetzelfde wat mijn vader ook altijd had gedaan. Hij heeft zelf aardig wat mooie en 
goede getuigschriften achtergelaten, van zijn twaalf ambachten en dertien ongelukken 
tijd.’ 
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/leven_vanuit_verzet/ : Vanaf 1945 heerst er 
vrede in Nederland, maar bij veel gezinnen thuis duurt de oorlog nog altijd voort. 
Wanneer José, geboren en getogen in de Amsterdamse Jordaan, de nalatenschap van 
haar vader ontvangt, krijgt ze het akelige gevoel dat ze haar eigen vader niet goed genoeg 
kende. Wat had hij allemaal meegemaakt om zo zwijgzaam en verbitterd te zijn? 
Waarom mishandelde hij haar zo erg? Kwam dit gedrag voort uit wat hij had 
meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog? Zoals zovelen sprak hij daar nooit over. 
Ook niet over zijn bijdrage aan het verzet. Dit zwijgen had grote gevolgen voor de relatie 
tussen vader en dochter. Ze begreep hem niet en werd steeds rebelser. 
 
Zij kwam in verzet tegen de resonantie van deze oorlog die niet de hare was. 
 
Leven vanuit verzet laat zien hoe trauma’s van generatie op generatie worden 
doorgegeven. 
 
Over de schrijfster: 
José Bosma werd geboren in de Jordaan tet Amsterdam ,woont tegenwoordig in Bussum 
en schrijft, schildert en fotografeert. Sinds 2012 schrijft Bosma een blog onder de naam ‘ 
Josephientje’: https://josephientjes.blogspot.com/  
 
Inzien:  
https://www.boekengilde.nl/wp-
content/uploads/2018/04/liv.pdf#page=1&zoom=auto,-334,612 
 
‘Nagel aan mijn doodskist, stuk verdriet dat je er bent, vreselijke rotmeid! Hoe durf je 
mij zo te kakken te zetten? Ik zal je leren. Ik kreeg een flink pak slaag en werd naar het 
zolderkamertje gesleurd.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/pg/Boekengilde/posts/?ref=page_internal  
http://hanneketinorcenti.nl/leven-vanuit-verzet/  
https://josephientjes.blogspot.nl/  
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