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Annemiek Lely onderzoekt het concept ‘verzet’ in boek en podcast 
 
Op zaterdag 5 november presenteert programmamaker, schrijver en dramaturg Annemiek Lely (1990) 
een persoonlijke zoektocht naar verzet in verleden en heden, in de vorm van het boek Het koffertje 
van oom Tom en de podcastserie In verzet. De presentatie van beide vindt plaats in Nationaal 
Monument Oranjehotel in Scheveningen, waar Annemieks oudoom Tom Navis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een aantal maanden gevangen zat. Met het boek en de podcast onderzoekt Annemiek 
het verzetsverleden van haar oudoom en neemt ze het concept ‘verzet’ onder de loep. Wat is verzet 
precies? Is verzet in iedere tijd en onder alle omstandigheden gegrond? Is iedere verzetsstrijder een 
held? 
Bij het boek en de podcast is gratis lesmateriaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.  
Voorafgaand aan de presentatie overhandigt Annemiek haar boek aan alle bewoners van de Tom 
Navislaan in Den Haag. 
 
Boek Het koffertje van oom Tom 
In haar 30ste levensjaar ontdekt Annemiek Lely dat haar 
oudoom en verzetsstrijder Thomas Haulog Navis niet 
ouder dan 30 geworden is. In een tijd waarin de 
samenleving door een pandemie in beslag wordt 
genomen, duikt ze in de geschiedenis van het verzet in 
de jaren ’40. Wie was Tom Navis? En wat waren zijn 
beweegredenen om verzet tegen de nazi’s te plegen? 
Haar onderzoek laat Annemiek nadenken over wie zijzelf 
als dertiger is. Wat is haar positie in de maatschappij? En 
is verzet in iedere tijd en onder alle omstandigheden 
gegrond? Is iedere verzetsstrijder een held?  
Het koffertje van oom Tom is het debuut van Annemiek Lely, waarin ze zich buigt over het concept 
verzet. Waar het verhaal begint met de zoektocht naar een persoonlijke geschiedenis en de daarbij 
behorende verschillen tussen generaties, moet Annemiek zich ook verhouden tot het verzet in de 
jaren 2020 en 2021. Een boek over idealen en heldendom. 
Het koffertje van oom Tom verschijnt op 5 november bij Uitgeverij Brooklyn en is vanaf dan 
verkrijgbaar voor € 16,- in de (online) boekhandel. 
 

Podcast In verzet 
In de vijfdelige podcastserie In verzet interviewt Annemiek Lely onderzoekers, 
schrijvers en opiniemakers over het onderwerp verzet. Waarom en wanneer komen 
mensen in verzet tegen de heersende orde? Is dit altijd een bewuste keuze of 
dwingen omstandigheden ertoe? En kunnen vormen van verzet in verschillende 
tijden met elkaar vergeleken worden? 

Aan het woord komen o.a. Mijke van Wijk (podcast Tante Jos), Bas von Benda Beckmann 
(onderzoeker en auteur van Het Oranjehotel), Liesbeth van der Horst (directeur Verzetsmuseum), 
Hinke Piersma (hoofd onderzoek NIOD), Linda Nooitmeer (bestuursvoorzitter NiNsee), Jaber Baker 
(onderzoeker, documentairemaker, romanschrijver en mensenrechtenactivist), Pim de Vleeschhouwer 
(woordvoerder Extinction Rebellion) en Michel Reijinga (oprichter Nederland In Verzet). 
Muziekcollectief Maktub maakt de titelsong bij In verzet. 
In verzet wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Prins Bernhard Cultuurfonds, vfonds, Stichting 
Democratie en Media en Sena muziekproductiefonds. 
In verzet is vanaf 5 november te beluisteren in de diverse podcastapps.  
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Over Annemiek Lely 
Annemiek Lely (1990) is freelance programmamaker, schrijver en 
dramaturg. In 2016 studeerde ze af aan de tweejarige 
onderzoeksmaster Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Al 
tijdens haar studie deed ze meerdere jaren onderzoek voor, en 
ontfermde ze zich over de communicatie van, het project Open 
Joodse Huizen - Huizen van Verzet. Ook schreef ze twee bijdrages 
aan de verhalenbundels van Joodse Huizen. Inmiddels werkt 
Annemiek voor productiehuis Solo Stories, waar ze o.a. 
medeontwikkelaar van nieuwe voorstellingen is en inleidingen 
verzorgt. Voor de Hersenstichting ontwikkelde en presenteerde ze 
de podcastseries Donkergrijze cellen en Tussen je oren. Annemiek is 
via De Schrijverscentrale te boeken voor lezingen in bijvoorbeeld 
boekhandels, bibliotheken en het onderwijs. 
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