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OVERLEVER, ONRUSTSTOKER.  
ROSEY E. POOL EN DE TRANS-ATLANTISCHE EEUW. 

Nederlandse samenvatting 

Rosey E. Pool (1905-1971) was een Nederlands Joodse vertaalster, docente, en specialist van Zwarte 

poëzie. Tijdens de twintigste eeuw bevond ze zich meerdere malen op cruciale momenten in het oog 

van de storm. Pools leven in de trans-Atlantische eeuw wordt verteld door middel van verschillende 

‘contact zones’ waarin de restanten van de wereldgeschiedenis duidelijk worden. Elke ‘contact zone’ 

beantwoordt (delen van) de hoofdvragen: wie was Rosey Pool, wat waren haar motieven, wat was haar 

invloed op publieke debatten, en waarom ontbreekt ze in de geschiedenisboeken? In plaats van op 

zoek te gaan naar een enkele, stabiele identiteit tijdens haar 66 jaar lange leven, kijkt deze dissertatie 

juist naar de verschillende rollen die zij op zich nam tijdens verschillende momenten, en worden haar 

publieke acties kritisch bekeken en gereconstrueerd. Met behulp van theorieën over 

intersectionaliteit, gender, performance, geheugen, trauma, en critical race theory, vertelt dit boek het 

verhaal van Rosey Pool en definieert haar. Twee verschillende karaktereigenschappen springen er 

bovenuit: die van overlever, en die van onruststoker. 

Rosey Pools idealen werden sterk beïnvloed door haar jeugd in Amsterdam in de jaren tien 

en twintig, toen zij werd gepest op school, maar ook toen zij actief werd in de socialistische beweging. 

Het tweede hoofdstuk richt zich op Berlijn in de jaren dertig, een stad die zorgde voor een seksuele 

en een politieke openbaring, en een stad waar zij uitgesproken antifascist werd, terwijl haar Joodse 

achtergrond steeds zwaarder ging wegen. Hoofstuk drie richt zich op Kamp Westerbork, de 

oorlogsjaren en hoe Pool de Holocaust overleefde: vijf cruciale jaren in haar leven. Evengoed was het 

pas in 1945 dat zij zich volledig richtte op de Afro-Amerikaanse kwestie, een beslissing die sterk werd 

gestimuleerd en gevormd door de context van naoorlogs Amsterdam. In hoofdstuk vijf verschijnt Pool 
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in 1958 voor het eerst op Nederlandse televisie, waardoor zij en haar tegenspeler Gordon Heath 

nationale beroemdheden worden. Hoofdstuk zes vindt plaats in de Deep South, in 1959/1960, waar 

Pool sprak over een van haar voormalige leerlingen, Anne Frank. Het hoofdstuk daarna richt zich 

wederom op het Zuiden, maar nu op Tougaloo College in Mississippi, waar Pool zich in 1963 

ontpopte tot onruststoker van buitenaf. Hoofdstuk acht gaat over de kleinste ‘contact zone’ van 

allemaal: Pools eigen huis in Londen, dat uitgroeide tot een salon van de Black Atlantic. Geïnspireerd 

door de Afro-Amerikaanse strijd voor gelijkheid, keerde Pool in 1966/1967 wederom terug naar het 

Zuiden, ditmaal naar Huntsville, Alabama, waar de restanten van de afgelopen wereldoorlog wellicht 

het meest zichtbaar waren - alleen niet in haar eigen teksten. Het laatste hoofdstuk behandelt twee 

Pan-Afrikaanse festivals in Lagos (1961) en Dakar (1966), en Pools eigen afbrokkelende en 

verminderende invloed aan het eind van de jaren zestig. 

Deze biografie wil voorbij gaan aan methodologisch nationalisme dat historisch onderzoek 

van de twintigste eeuw heeft gedomineerd. Het is ook een tegencultuurverhaal, dat zich richt op het 

‘andere’ verhaal – wellicht de schaduwgeschiedenis - van haar tijd, en hoe grote historische narratieven 

vanuit een ander perspectief bekeken kunnen worden. Rosey E. Pool is een vergeten figuur uit de 

twintigste eeuw en haar leven biedt de mogelijkheid diverse onderwerpen te belichten: netwerken van 

transnationale antifascistisch en socialistisch activisme, Joods verzet tijdens de Holocaust, LGBT 

geschiedenis, terwijl haar naoorlogse leven - of eerder: leven na de Holocaust - verschillende 

historische narratieven bij elkaar brengt die vaak geïsoleerd van elkaar worden bestudeerd, zoals de 

rol van witten en Joden in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, de overblijfselen van Oud Links 

activisme in de Koude Oorlog, maar ook de dubbelzinnige rol van trauma in politiek activisme.
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