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Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Sinds 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum gehuisvest in Middelburg.
Het wil een plaats zijn voor studie en bespiegeling en het leven en gedachtegoed van Etty Hillesum - dat via haar dagboeken en brieven tot ons komt wereldwijd onder de aandacht brengen.
Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) werd in 2006
opgericht. Het was tot 2015 verbonden aan de Universiteit van
Gent (UGent), maar werd in dat
jaar als zelfstandige organisatie
verplaatst naar Middelburg en
gehuisvest in het monumentale
gebouw van het Zeeuws Archief
aan het Hofplein.

Prof dr. Klaas A.D. Smelik heeft als
directeur de leiding over het centrum dat door een team van vrijwilligers draaiende wordt gehouden.
Het centrum heeft een goede werkrelatie opgebouwd met de gemeente
Middelburg, het Zeeuws Archief, het
University College Roosevelt (UCR),
ZB|Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland en de Stichting Synagoge
Middelburg en onderhoudt goede
Het centrum coördineert en sticontacten met de Joodse gemeente
muleert het onderzoek naar de
Zeeland, verschillende kerkgenootoorlogsdagboeken en brieven van
schappen en maatschappelijke orgaEtty Hillesum (1914-1943) en
nisaties.
onderhoudt een internationaal
netwerk waarin het gedachtegoed Middelburg is niet alleen bekend om
van Etty Hillesum - het streven zijn historische binnenstad, in de
naar een wereld zonder haat loop der tijd heeft het ook een aantal
centraal staat.
grootheden voortgebracht zoals Jacob Cats, Philippus Landsbergen,
IN DIT NUMMER:
Johannes Lipperhey, Jacob Roggeveen, ds. Bernardus Smytegelt, Isa Uitgave:
ac Beekman, Louise de Coligny, BalReading Etty Hillesum
thasar de Moucheron en Dirk Dronin Context
kers om enigen te noemen. Het was
dan ook een grote eer dat in het kader van Middelburg 800 jaar stads Terugblik: Eerste
rechten, Etty Hillesum vorig jaar uit
Etty Hillesum lezing
59 genomineerde vrouwen en mannen werd uitgeroepen tot Grootste
 Schenking: Historisch
Middelburger Aller Tijden.

boekwerkje



Het 3e Internationale
Etty Hillesum congres



Interview met een vrijwilliger van het EHOC

Lespakket voor havo en vwo
Zeeland en verscheen het boek Middelburg en de Mediene.

Het EHOC-bulletin is bedoeld om de
brede groep van belangstellende personen en instellingen te informeren
over het werk van het onderzoekscentrum. Er zijn doorlopend studenten uit binnen- en buitenland te vinden voor een studieopdracht, in mei
verscheen het lespakket InspiratieIn de afgelopen periode zijn verschil- bron voor een leven zonder haat voor
lende publicaties van het EHOC ver- bovenbouw havo en vwo en in sepschenen en activiteiten georganitember vindt in Middelburg het derseerd met betrekking tot het leven
de Internationale Etty Hillesum
en het gedachtegoed van Etty HilCongres plaats.
lesum. In het kader van 800 jaar
Het Etty Hillesum OnderzoekscenMiddelburg werd in 2017 een expotrum is elke werkdag geopend van
sitie gehouden over het leven van de
13.30-16.30 uur. (HB)
Joden in Middelburg en
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TOELICHTING BIJ ‘READING ETTY HILLESUM IN CONTEXT’
In de herfst van 1981 verscheen de
eerste druk van ‘Het Verstoorde Leven’ in een oplage van 3000 exemplaren. Men wilde niet te veel exemplaren drukken, omdat men er niet
zeker van was of het boek wel zou
verkopen. Ten onrechte – de belangstelling van het publiek was groot en
de ene druk verscheen na de andere.
Uitgever Jan Geurt Gaarlandt besloot
daarom de internationale markt op
te gaan en spoedig verscheen de ene
vertaling na de andere.

Joodse achtergrond van Etty Hillesum,
met de veelzeggende conclusie: “Wat de
joodse contexten van Etty Hillesum
betreft: ik hoop aannemelijk te hebben
gemaakt dat Etty joodser is geweest
dan sommige joodse Nederlanders hebben willen (h)erkennen, dan sommige
niet-joodse Nederlanders hebben kunnen (h)erkennen, en misschien wel
joodser dan zij zichzelf heeft gerealiseerd”. Niettemin zijn na de publicatie
van dit artikel in 2003 in het buitenland studies verschenen, waarin wordt
gesteld dat Etty Hillesum niet als een
Joods auteur kan worden beschouwd,
ja zelfs dat zij zich zou hebben bekeerd
en daarom als een christelijk, in casu
rooms-katholiek schrijfster moet worden gezien. Het is duidelijk dat deze
auteurs het artikel van Schrijvers niet
hebben gelezen, mogelijk omdat het in
het Nederlands was gepubliceerd.

Tijdens een overleg met onze toenmalige coördinator Julie Benschop, die voor
de Amsterdam University Press werkt,
kwam het plan weer op tafel: een bundel van oorspronkelijk in het Nederlands verschenen artikelen over Etty
Hillesum vertaald in het Engels. Julie
was meteen hiervoor te vinden en legde
het plan aan de uitgeverij voor. De Amsterdam University Press reageerde
positief en zo konden wij aan dit project
beginnen.

Een voorlopige selectie uit de Etty Hillesum studies werd gemaakt en aangevuld met enkele lezingen van het Tweede Internationale Etty Hillesum congres
uit 2014, die nog niet waren gepubliceerd. Er bleek meer werk aan te zitten
dan wij aanvankelijk hadden ingeschat,
maar dankzij de hulp van velen werden
de uitgekozen teksten vertaald en geredigeerd. Ik noem hun namen. In de
eerste plaats mijn mederedacteuren
Jurjen Wiersma en Gerrit Van Oord.
Dan de vertalers: Mijke van Leersum,
Durk van der Meer, Fanny Mojet, Patrick Schetters, Ron van Uum en Suzan
Waters. Verder – zeer belangrijk – de
native speakers die het Engels grondig
hebben herzien: Margaret de Boer,
John Cartner, Carolyn Coman en MiOndertussen ging ook in Nederland en
chael Strange. Hen allen zijn wij veel
Vlaanderen het onderzoek verder. Een
dank verschuldigd als ook aan Julie
belangrijk ogenblik was het verschijnen
Benschop die de uitgebreide corresponvan het eerste deel van de serie Etty
dentie in verband met deze uitgave
Hillesum Studies in 2003 onder redacvoerde. Verder noem ik Caroline Diepetie van Ria van den Brandt en mij. De
veen, die de registers bij het boek heeft
serie bleek in een behoefte te voorzien
opgesteld, onmisbaar om ‘Reading Etty
en sinds 2011 verschijnt er elk jaar een
Hillesum in Context’ als studieboek te
nieuw deel. Dit jaar hopen wij het tienbenutten. Ten slotte wil ik Jan-Peter
de deel uit te brengen.
Wissink bedanken voor de bereidheid
Jan-Peter Wissink van van de Amsterdam University Press om
De auteurs schrijven in het Nederlands.
Amsterdam University Press dit boek uit te geven en tegelijk gelukDit heeft tot voordeel dat men kan werken vanuit de originele tekst van de
wensen met zo’n geslaagde uitgave,
dagboeken en brieven, maar het nadeel Om die reden stelde een aantal jaar
schitterend verzorgd en stevig ingebonis dat de meeste onderzoekers uit het
geleden EHOC-medewerker Meins Coet- den.
buitenland geen kennis kunnen nemen sier voor om een bloemlezing van artiVanavond 11 april 2018 begint de jaarvan wat in deze serie voor grensverleg- kelen uit de Etty Hillesum Studies in
lijkse herdenking van de slachtoffers
gend onderzoek wordt gepubliceerd. Ik Engelse vertaling te publiceren. Door
van de Sjoa, de poging tot vernietiging
neem als voorbeeld het artikel ‘Etty
het vertrek van Meins naar Zwitserland
van het Joodse volk tijdens het Derde
Hillesum in joodse contexten’ van de
is het plan blijven liggen, totdat in 2015
Rijk. In het Hebreeuws heet die gedenkLeidse hoogleraar Piet Schrijvers. In
het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
dag: Jom Hasjoa.
deze bijdrage onderzoekt de auteur de
van Gent naar Middelburg verhuisde.
Een neveneffect van de internationale
belangstelling van lezers voor de dagboeken en brieven van Etty Hillesum
was dat ook recensenten en onderzoekers zich met deze teksten gingen bezighouden. Het onderzoek naar Etty
Hillesum en haar nagelaten geschriften
bleef zo niet beperkt tot Nederland. Het
eerste Etty Hillesum congres vond in
Rome plaats, in 1988. Deze internationale trend heeft zich doorgezet. Voor
het derde internationale Etty Hillesum
congres, dat aanstaande september in
het historische stadhuis van Middelburg zal worden gehouden, hebben
reeds 40 sprekers uit 15 landen zich
aangemeld.
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READING ETTY HILLESUM IN CONTEXT
Op woensdag 11 april 2018 vond in de Burgerzaal van het
Stadhuis aan de Markt in Middelburg de boekpresentatie
plaats van:
READING ETTY HILLESUM IN CONTEXT
WRITINGS, LIFE AND INFLUENCES
OF A VISIONARY AUTHOR

Judith Koelemeijer ontvangt
het eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van deze uitgave van Amsterdam
University Press in samenwerking met het Etty Hillesum
Onderzoekscentrum werd door AUP directeur Jan-Peter
Wissink aangeboden aan Judith Koelemeijer, die bezig is
met het schrijven van Etty Hillesums biografie. EHOC directeur Klaas A.D. Smelik gaf een toelichting bij deze bijzondere bundel van studies over Etty Hillesum, terwijl
Lotte Bergen sprak over Etty Hillesum en haar interpretatie van het Joodse lot. Muzikale omlijsting bood de cellist
Jeroen van Meyel.

Vervolg pagina 2
Het boek dat vandaag wordt gepresenteerd, past in de opzet van deze dag.
Wij herdenken hiermee Etty Hillesum
die op 29-jarige leeftijd slachtoffer is
geworden van de Sjoa, dit jaar 75 jaar
geleden. Maar de Joodse traditie leert
ons dat gedenken doen is - daarom
willen wij als Etty Hillesum Onderzoekscentrum proberen de getuigenis
levend te houden van deze uitzonderlijk
begaafde schrijfster en haar literaire
nalatenschap. Deze bundel laat zien
dat wij als centrum daarbij op de medewerking kunnen rekenen van een
groot aantal onderzoekers om gezamenlijk Etty Hillesums wens te realiseren
iets te kunnen betekenen voor het nageslacht, zodat wij niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen en wij het
niet meer zo moeilijk hebben… (KS)

Muzikant Jeroen van Meyel
speelt cello

Lotte Berger tijdens haar
verhandeling over Etty Hillesum
en haar interpretatie van
het Joodse lot
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EERSTE ETTY HILLESUM LEZING
EEN TERUGBLIK
Op donderdag 30 november 2017 vond de eerste Etty Hillesum lezing
plaats in het Stadhuis aan de Markt in Middelburg in samenwerking
met het UCR. Het bestuur van het EHOC wil dit tot een jaarlijks terugkerend evenement maken aan het eind van de maand november.
Deze lezing werd verzorgd door prof. Dr. Klaas A.D. Smelik die daarin een parallel trok tussen de Bijbelse koningin Esther en de schrijfster Etty Hillesum. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het boek: Etty Hillesum en het pad naar verwerkelijking
aangeboden aan drs. Mischa de Vries, voorzitter van de Joodse gemeente Zeeland. Het duo Mozaïek verzorgde de muzikale omlijsting
van het programma. (HB)

Klaas Smelik aan het woord

Het duo Mozaïek

Mischa de Vries spreekt
een dankwoord
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SCHENKING: HISTORISCH BOEKWERKJE
De secretaris van het EHOCstichtingsbestuur, drs. Aad Vos,
mocht op 28 maart jl. een historisch
boekje in ontvangst nemen, dat door
mevrouw Caroline Jacobine de Jong,
namens haar overleden moeder, aan
het Etty Hillesum Onderzoekscentrum werd geschonken.

Voor de mensen die dan nog op een
oproep wachten, bevatten beide brieven schokkende informatie. Alle reden
om deze informatie breed te delen. Verwerkt in een ogenschijnlijk onbelangrijk boekje wordt deze kennis midden
in de oorlog onder Joden en verzetsstrijders verspreid. David Koning
brengt het boekje uit onder een gefinAan het einde van 1943 werd in een
geerde naam en uitgeverij met de titel
beperkte oplage van 100 exemplaren
“Drie brieven van den Kunstschilder
een illegaal boekje verspreid door het
Johannes Baptiste van der Pluym”. Het
verzet waarin twee brieven waren verwekt de indruk dat het boekje – de
werkt van Etty Hillesum met gedetailbrieven dus – gaan over een kunsteleerde informatie over het leven in het
naarskolonie in het begin van de twindoorgangskamp Westerbork. Veel Jotigste eeuw. Daartoe worden enkele
den, Roma en Sinti werden in het doorreproducties en een derde brief toegegangskamp Westerbork geïnterneerd
voegd.
en daar op transport gesteld, veelal
naar Auschwitz-Birkenau. In dienst
van de Joodse Raad werkte Etty Hillesum enige tijd in dit doorgangskamp
op de afdeling Sociale Verzorging Doortrekkenden om Joodse mensen daar
geestelijk en materieel bij te staan. Uiteindelijk zou ook Etty Hillesum samen
met haar ouders en haar broer Mischa
in kamp Westerbork worden geïnterneerd. Na een speciaal bevel uit Den
Haag werden zij op 7 september 1943
op transport gesteld naar AuschwitzBirkenau. Haar broer Jaap kwam in
afwachting van zijn transport later in
september aan in Westerbork. Het hele
gezin kwam daarna om.
Etty Hillesum kon zich tot juli 1943
vrij bewegen binnen en buiten het
kamp en reisde ook enkele keren terug
naar Amsterdam. Eind december 1942
schreef zij vanuit Amsterdam een uitgebreide brief aan twee zussen in Den
Haag. Op 24 augustus 1943 – kort
vóór haar transport – schrijft zij aan
Han Wegerif – haar huisgenoot in Amsterdam – eveneens een uitgebreide
brief, waarin zij een beeld schetst van
wat zij in Westerbork ziet en beleeft.
Beide brieven werden doorgegeven,
overgetypt en kwamen terecht bij David Koning, een journalist en lid van
het verzet.

Mevrouw Caroline Jacobine
de Jong overhandigt het
illegale boekwerkje aan
secretaris Aad Vos

Zo ontvangt de moeder van Caroline
Jacobine de Jong het boekje van haar
broer of schoonzus die actief waren in

het verzet. Er is in geschreven: “voor
Zus”, zoals de moeder van Caroline
Jacobine werd genoemd, met de datum
“26 oktober 1944”. Het exemplaar is
gesigneerd als nummer 18.
Haar moeder is (naar nazi-maatstaven)
half-Joods en loopt dan nog geen gevaar. Haar grootmoeder is Joods en
duikt onder in hun huis, waar zij zich
tot na de bevrijding schuil houdt en
slechts sporadisch tevoorschijn komt,
vermomd als seniel oud tantetje. De
buren van de familie De Jong aan het
Wilhelminapark in Haarlem zijn dan
ook verbaasd, wanneer na de bevrijding mevrouw de Jong in het openbaar
verschijnt. Iedereen dacht dat zij allang
door de nazi’s was weggevoerd. In een
documentaire van de NOS, bij gelegenheid van 70 jaar bevrijding, vertelt mevrouw De Jong – dan 93 jaar oud – hoe
zij de dagen na de bevrijding heeft beleefd: “Mijn moeder kon weer op straat,
zonder ster, zonder angst en weer helemaal gewoon een mens”.
De familie De Jong heeft een band met
Middelburg. Grootvader Karel Jacob de
Jong werd hier in 1875 geboren, groeide er op en bezocht de Latijnse school.
Zijn vader was violist en muziekonderwijzer. Karel Jacob de Jong – naar wie
Caroline Jacobine vernoemd is – werd
later een bekend pianist.
Mevrouw De Jong heeft het boekje
haar hele leven gekoesterd en bij zich
gehouden. De laatste jaren van haar
leven bracht zij door bij haar dochter
in Umbrië (Italië). Daar overleed zij in
november 2016. Het was haar wens
dat het boekje goed terecht zou komen.
Er zijn nog slechts weinig exemplaren
bekend. Het Joods Historisch Museum
in Amsterdam, het Etty Hillesum Centrum in Deventer en de Universitaire
Bibliotheken Leiden beschikken over
een exemplaar. Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg is bijzonder trots met deze bijzondere aanwinst. (HB)
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HET DERDE INTERNATIONALE ETTY HILLESUM CONGRES
In 2008 en 2014 heeft het EHOC het eerste respectievelijk tweede internationale Etty
Hillesum congres georganiseerd in Gent, waar toen het EHOC gevestigd was. De lezingen van deze twee congressen zijn gepubliceerd door uitgeverij Brill, Boston.
Van ma. 10 t/m wo. 12 september 2018 zal het derde internationale Etty Hillesum
congres plaatsvinden, dit keer in Middelburg, en wel in de Burgerzaal en de Raadzaal
van het Stadhuis aan de Markt. Veertig sprekers uit zestien landen uit Europa, Amerika en Australië zullen lezingen houden over verschillende aspecten van het leven en
werk van Etty Hillesum. De voertaal is Engels. Het congres, dat door het EHOC in nauwe samenwerking met het UCR wordt georganiseerd, is voor iedereen toegankelijk; de
congreskosten bedragen 50 euro voor het gehele congres (inclusief congrestas, koffie,
thee en twee toneelvoorstellingen op maandagavond). Voor het bijwonen van het congres voor slechts één dag zijn de kosten 25 euro. Studenten betalen 30 euro voor het
gehele congres; studenten van het UCR mogen gratis het congres bijwonen op vertoon
van hun studentenkaart. Het volledige programma kan worden aangevraagd door een
e-mail te sturen naar conference@ehoc.nl. Wie zich wil inschrijven, wordt verzocht
naar hetzelfde e-mailadres een bericht te sturen. U ontvangt dan nadere informatie.

Deelnemers
aan het 2e
Etty Hillesum
congres in
Gent (B)

SARA GOMEL UIT ROME
WERKT AAN HAAR THESIS IN HET EHOC
De Italiaanse filosofiestudente Sara Gomel heeft twee maanden in Middelburg verbleven om in het EHOC aan haar Master-thesis over Etty Hillesum
te werken, waarmee zij bij de Romeinse universiteit La Sapienza hoopt af te
studeren. Sara wilde graag gebruik maken van de EHOC-bibliotheek en de
faciliteiten die het EHOC aan buitenlandse studenten en onderzoekers kan
bieden. Zij is nu weer terug in Rome. Haar tijd in Middelburg vond zij
bijzonder geslaagd door de hartelijkheid waarmee zij werd ontvangen.
Intussen heeft zij hard gewerkt – een uitgebreid hoofdstuk in haar thesis
over Etty Hillesum is daarvan het resultaat.
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INTERVIEW MET EEN VRIJWILLIGER: CAROLINE DIEPEVEEN
Caroline Diepeveen (1958) groeide
op in Den Haag. Het ouderlijk gezin verhuisde later naar Deventer,
waar zij haar middelbare schooltijd
grotendeels doorbracht. Na het
VWO studeerde Caroline politicologie aan de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van
de Universiteit van Amsterdam.
Caroline is getrouwd en heeft vier
kinderen – van wie twee adoptiekinderen en twee pleegkinderen –
die in leeftijd variëren van 16 tot
23 jaar. Het gezin heeft vijf jaar in
Schotland gewoond. In die tijd
volgde Caroline daar een opleiding
indexeren.
Haar moeder was van PortugeesJoodse afkomst en overleefde de
Tweede Wereldoorlog samen met
haar ouders op diverse onderduikadressen, onder andere in Andijk
in West-Friesland. Het is bekend
dat in dit dorp en omgeving veel
Joodse landgenoten bij gereformeerde en communistische gezinnen de Nazitijd hebben overleefd.
Aanhangers van de ARP en de CPN
konden hier goed samenwerken.
Landelijk gezien waren zij oververtegenwoordigd in het Nederlandse
verzet. Omdat haar moeder jong is
overleden, wist Caroline tot voor
enkele jaren weinig van haar oorlogsverleden. Pas in 2016 kwam zij
– samen met haar zuster – in contact met de familie, bij wie haar
moeder de laatste maanden van de
oorlog had doorgebracht. Samen
bezochten zij het huis in Andijk,
waar haar moeder als kind was
ondergedoken.
Haar vader was van huis uit gereformeerd, maar ging na zijn huwelijk over naar de meer vrijzinnige

Hervormde Gemeente. Het gezin
bezocht indertijd de Kloosterkerk
in Den Haag. Na terugkeer in Nederland en toen haar kinderen zelfstandiger werden, zocht Caroline
vrijwilligerswerk, waarbij ze haar
kennis en vaardigheden zou kunnen inzetten en ook haar contacten
zou kunnen verbreden. Een oproep
in de Nieuwsbrief van de Stichting
Synagoge Middelburg bracht haar
in contact met de directeur van het
EHOC, Klaas Smelik. Caroline is
daar vrijwilliger sinds de vestiging
in Middelburg in 2015. Elke donderdagmiddag is zij op het EHOC,
waar zij studenten begeleidt, bezoekers ontvangt, indexen maakt
van publicaties van het EHOC, artikelen vertaalt en completeert en
de voetnoten van nieuwe uitgaven
uniformeert, zoals de Etty Hillesum Studies, waarvan elk jaar
een deel verschijnt.

raadslid van de gemeente Middelburg gekozen en beëdigd. Omdat
dit veel van haar beschikbare tijd
gaat opeisen, zal zij zich bij het
EHOC moeten beperken.

Gevraagd naar haar wens voor het
EHOC antwoordt Caroline dat zij
Tot die tijd wist zij weinig van Etty
hoopt dat het Etty Hillesum OnHillesum en had er nauwelijks over
derzoekscentrum kan blijven rekegelezen. Afgelopen jaren heeft zij
nen op erkenning en steun om zijn
het leven en het gedachtegoed van
werk te blijven doen en op een toeEtty Hillesum echter goed leren
nemende bekendheid en belangkennen, begrijpen en waarderen.
stelling vooral onder jongeren,
Wat haar boeit in Etty Hillesum, is
scholieren en studenten. Heel leuk
de zelfstandige en eigenzinnige
en stimulerend waren de drie Italihouding die zij heeft als jonge
aanse studentes die, in de voorbije
vrouw, en vooral haar ondubbelperiode, op het EHOC verbleven
zinnige verwerping van haat in een
voor scripties en werkstukken. Het
tijd van oorlog en onderdrukking.
was ontzettend leuk om hen over
Wat haar zo bijzonder maakt, is
de vloer te hebben en te praten
dat zij ernaar streeft om haat in
over wat hen als jonge vrouwen zo
jezelf te herkennen en uit te banaanspreekt in Etty Hillesum. Zij
nen.
hoopt dat we bij het EHOC nog
Caroline is actief in de politiek en
heel vaak van dergelijke studenten
stond als tweede op de kieslijst van zullen mogen begroeten. Bezoekers
de PvdA Middelburg voor de geuit binnen- en buitenland zijn almeenteraadsverkiezingen van 8
tijd van harte welkom! (HB)
maart dit jaar. Inmiddels is zij als
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Nieuws over het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
vindt u op onze website: www.ehoc.nl
en de Facebook pagina van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is:
https://www.facebook.com/Etty-Hillesum-Research-Centre-EHOC-188341044877

Openingstijden
Alle werkdagen
13.30-16.30 uur
Gebouw:
Zeeuws Archief,
Hofplein 16
4331 CK Middelburg.
E-mail:

info@ehoc.nl

Telefoon: 0118-678835

COLOFON
Uitgave van het
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
in Middelburg.
Verschijnt twee keer per jaar in
gedrukte en in digitale versie.
Redactieadres:
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Hofplein 16

‘Reading Etty Hillesum in Context’
De bundel ‘Reading Etty Hillesum in Context’, onder
redactie van Klaas Smelik, Gerrit Van Oord, Jurjen
Wiersma, is een uitgave van Amsterdam University
Press, 524 pagina’s, € 129,00, ISBN: 9789462983441.
De uitgeverij heeft vijf exemplaren ter beschikking
gesteld aan het EHOC, die voor de halve prijs mogen
worden verkocht.
Wie hiervoor belangstelling heeft kan contact
opnemen met het EHOC op: 0118-678835.

Comité van Aanbeveling
van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum
bestaat uit de volgende personen:
 Drs. J.M.M. Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland
 Mr. H.M. Bergmann,
Burgemeester van Middelburg
 Rabbijn B. Jacobs,
Opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat
 Prof. Dr. H.H.A. van den Brink
Dean University College Roosevelt
 Dr. J.L. Kool-Blokland,
Directeur Zeeuws Archief
 Dr. P.J. Moree,
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