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Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) verhuisde in 2015 van Gent naar Middelburg. In Gent was het
EHOC verbonden aan de Universiteit van Gent (UGent). In Middelburg – de geboorteplaats van Etty Hillesum –
groeide het EHOC uit tot een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en een werkorganisatie met vrijwilligers. Het onderzoekscentrum onderhoudt vele relaties met instituten, instellingen en personen over de hele
wereld om het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum te bevorderen en haar gedachtegoed
– een wereld zónder haat – verder uit te dragen.
Het EHOC werkt vanuit haar kantoor
in het gebouw van het Zeeuws Archief
aan het Hofplein in Middelburg. Wetenschappers, studenten, scholieren
en kunstenaars die door Etty Hillesum
zijn geïnspireerd worden begeleid en
ondersteund. Het centrum ontwikkelt
educatieve projecten en organiseert
regelmatig symposia, congressen en
lezingen. Bijna jaarlijks verschijnt een
uitgave van de Etty Hillesum Studies
met bijdragen van onderzoekers, die
hun licht op verschillende aspecten
van Etty Hillesum en haar nalatenschap laten schijnen.

bouwd waarin hij met zijn schat aan
kennis een spilfunctie vervult. Door
zijn grote persoonlijke betrokkenheid
en inzet wist hij het gedachtegoed van
Etty Hillesum wereldkundig te maken
waardoor nu haar teksten ook door de
naoorlogse generaties in vele talen gelezen worden. Dankzij de persoonlijke
inspanningen van Klaas Smelik verscheen in 1981 de eerste editie van het
‘Verstoorde Leven, dagboek van Etty
Hillesum 1941-1943’ bij uitgeverij Balans. Dit boek is inmiddels over de hele
wereld verspreid en heeft de basis gelegd voor een groot oeuvre.

De vrijwilligers zorgen ervoor dat het
centrum vijf dagen per week geopend
is, zorgen voor archivering van onderzoeksdocumenten en biografie, beheren de bibliotheek, leiden bezoekers
rond en geven informatie, verzorgen
lezingen en zijn betrokken bij verschillende activiteiten die het EHOC initieert. Het EHOC werkt nauw samen
met het Zeeuws Archief, University
College Roosevelt (UCR), ZB I Planbureau en Bibliotheek Zeeland, Stichting
Synagoge Middelburg, de provincie
Zeeland en de gemeente Middelburg.
Het onderzoek naar de geschiedenis
van Joden in Zeeland krijgt bijzondere
aandacht en heeft reeds geleid tot
meerdere publicaties, educatieve projecten en exposities.

Inmiddels is drs. Lotte Bergen (1978)
per 1 oktober 2019 aangetreden als
directeur van het EHOC. Zij heeft al
een aantal jaren een relatie met het
EHOC die begon tijdens haar studie
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Eerder verscheen van haar hand
het boek ‘Albert Konrad Gemmeker,
Commandant van kamp Westerbork’ (Aspekt 2013). Rond de persoon
van Gemmeker was en is veel te doen
geweest. Zijn rol in de deportatie van
Joden, Roma, Sinti en politieke tegenstanders, zijn proces na de oorlog, de
veroordeling die daarop volgde en de

Afgelopen zomer heeft Prof. dr. Klaas
A.D. Smelik ontslag genomen als directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en zijn functie van voorzitter van de gelijknamige stichting
neergelegd. Klaas Smelik was in 2006
de stuwende kracht bij de oprichting
van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum aan de Universiteit van Gent. Hij
heeft een wereldwijd netwerk opge-

gratie die hem uiteindelijk werd verleend. Lotte Bergen werkte mee aan de
voorbereiding van de ‘Third International Etty Hillesum Conference’ die in
september 2018 in Middelburg werd
gehouden. Zij hield tevens een lezing
over Etty Hillesum en de kampcommandant van Westerbork. Ze was een
van de sprekers op 31 augustus 2019.
in Terneuzen bij de groots opgezette
opening van het herdenkingsjaar
‘Nederland 75 jaar Bevrijd’ waarbij onder meer de Belgische en Nederlandse
Koningsparen aanwezig waren. Het
herdenkingsjaar 2020 begon in Zeeuws
Vlaanderen met het vieren van de
‘Vergeten Slag om de Schelde’ die in
het najaar van 1944 plaats vond en tot
doel had de vaarweg naar Antwerpen
voor de geallieerden vrij te maken.
Onder leiding van de nieuwe directeur
wordt voortgebouwd op het vele werk
dat de afgelopen jaren is gedaan, maar
wordt tevens een nieuwe koers ingeslagen om de nalatenschap van Etty Hillesum onder een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken en te verspreiden. Lotte Bergen werkt momenteel
aan een dissertatie over Etty Hillesum
en handelingsvrijheid. (HB)
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De in Engeland geboren kunstenaar Stephen Gregory (1951)
woont en werkt op het eiland Skye in het noordwesten van
Schotland. Hij schildert al zijn hele leven. Zijn schilderijen beelden het leven, mensen en situaties uit. Dit kunnen alledaagse
situaties zijn of historische gebeurtenissen. Ook richt hij zich in
zijn kunst op culturele onderwerpen. Hij probeert verhalen van
mensen en de omstandigheden waarin zij verkeren op een fantasierijke en tegelijkertijd herkenbare manier te verbeelden. Hij
werkt met pastel waarin hij vaak zijn voorstudies doet en met
olieverf, waarmee hij het resultaat van zijn studie op expressieve
wijze in een kleurrijk palet definitief maakt. In de loop van de
jaren heeft Stephen Gregory een geheel eigen stijl ontwikkeld.

• Korte berichten
• Herdenking 25 jaar Synagoge
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Stephen Gregory werd geboren in
Manchester. Zijn ouders hadden
daar een kledingzaak voor heren
en waren beiden creatieve geesten. Hij studeerde aan de Universiteit van Newcastle en de Poly2

technische Universiteit van Manchester. Hij behaalde zijn onderwijsbevoegdheid voor docent
Kunstgeschiedenis aan het
Goldsmiths College voor beeldende kunst in Londen.

HERDENKING KRISTALLNACHT
In de jaren 70 en 80 werkte hij als
adviseur toegepaste kunst mee bij
het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, industriële complexen en grote bouwprojecten.
Later werkte hij binnen een kunstenaarscollectief in midden England. In de periode dat zijn jonge
gezin opgroeide had hij een baan
en schilderde dan in deeltijd.
Sinds 2016 woont en werkt hij
met zijn vrouw op het eiland Skye
waar hij zich volledig aan de schilderkunst wijdt en zich kan toeleggen op de verdere ontwikkeling
van zijn persoonlijke stijl.
Tijdens het lezen van ‘An Interrupted Life’ - de Engelse uitgave van
‘Het verstoorde leven’ – werd hij
gegrepen door het levensverhaal
van Etty Hillesum. Geïnspireerd
door haar brief uit Westerbork van
8 juni 1943, waarin Etty Hillesum
het surrealistisch beeld schetst
van deportatie van lotgenoten, vogels in de lucht en paarse lupinen
die er vorstelijk en vredig bijstaan,
vervaardigde Stephen Gregory van
dit beeld een zeer indrukwekkend
en kleurrijk schilderij. In april
2019 legde hij de laatste hand aan
dit schilderij. In juli 2019 ging
Stephen Gregory op rondreis door
Nederland en Duitsland om onder
meer in Amsterdam, Middelburg,
Westerbork, Osnabrück,
Auschwitz en Berlijn indrukken
op te doen en mensen te bezoeken. Tijdens deze doorreis bracht
hij op donderdag 18 juli 2019 een
bezoek aan de Zeeuwse hoofdstad
om het kunstwerk persoonlijk te
kunnen overhandigen aan Ruud
Timmerman, adjunct-directeur
van het EHOC. Het schilderij ‘De
Paarse Lupinen’ is een schenking
aan het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg. (HB)

Waar Zeeland op 9 november 2019 de bevrijding gedenkt - na de
verwoestende Slag om de Schelde - daar herdenkt de Joodse gemeenschap de ‘Kristallnacht’. Het is de herinnering aan de nacht
van 9 op 10 november 1938, waar een stormvloed van Jodenhaat
door Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland golfde. In de synagoge
van Middelburg kwamen zondagavond 10 november 2019 ruim
vijftig mensen bijeen om dat te gedenken.
door: Heleen Pasma
Violiste Marieke Brokamp omlijst
de verhalen met haar spel, en laat
‘entarte’ muziek horen van Joodse
componisten. Door de nazi’s verboden werken omdat de componisten
Joods waren of een Joodse vrouw
hadden, zelfs wanneer zij zich hadden laten dopen zoals Max Bruch,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler, Paul Hindemith en Josef Joachim.

Dschigme Koning leest een aantal
fragmenten voor uit het ooggetuigenverhaal van de arts Hertha Nathorff, uit het boek ‘Nooit meer terug naar dat land, verhalen van
slachtoffers over de Kristallnacht
1938’ van Utah Gerhardt en Thomas Karlauf. Een indringende beschrijving van de angst en onzekerheid, het ongeloof om zoveel haat
en moordlust, gericht tegen het
Joodse volk. Deze ooggetuige heeft
Martin Stoetzel geeft een historiin haar dagboek opgetekend wat er
sche terugblik. Zelf van Duitse af- met het artsengezin gebeurde. Hoe
komst noemt hij de term
haar man werd opgepakt en naar
‘Kristallnacht’ te vriendelijk, het
een concentratiekamp werd gewas een vooropgezet pogrom! Waar bracht en hoe ze uiteindelijk in
in Keulen al in 334 de eerste jood- Amerika terecht kwamen.
se dienst werd gehouden kregen de
Joden pas in 1871 burger-rechten. Rachel Herz begint haar verhaal in
Het Joodse leven bloeide, totdat in een geheel verduisterde sjoel ….. de
1933 de democratie werd
stilte ..… dan voetgestamp, meer‘afgeschaft’. Toen in oktober 1938
dere voeten, ….. steeds sneller,
het Poolse paspoort voor Joden
angstaanjagend, ..… tot ineens een
met visum ongeldig werd verhard geluid van brekend glas en
klaard, bracht Duitsland talloze
vaatwerk ….. Toen het licht weer
Poolse Joden naar de grens, maar aanging sprak Rachel Herz één zinPolen liet hen niet binnen. De wan- netje: ‘dit is wat mijn grootouders
hoop van zijn familie deed de jonge hoorden, die nacht in november
Herschel Grynszpan in Parijs naar 1938’.
een wapen grijpen en naar het
Duitse Consulaat gaan. Hij schoot Vervolgens vertelt Rachel hoe ze
de diplomaat Ernst von Rath neer, als heel jong kind onderdook in
wat als aanleiding werd gebruikt
Vaals samen met haar moeder.
om een al eerder voorbereid poHaar vader werd opgepakt en in
grom in werking te stellen: roof en 1942 kreeg moeder een briefje dat
plundering door in burger geklede ze naar haar man toe kon komen
partijleden, om zo de bevolking
voor hereniging. Op het moment
‘mee te krijgen’ in de massale
dat de trein klaarstond voor vermoord en verwoesting. Het was een trek - met moeder en de kleine Ragerichte en gewelddadige actie van chel - fluisterde een hoge Duitse
de nazi’s en hun sympathisanten
officier hen toe: ‘als je leven je lief
tegen de Joden. Tegen Joodse geis, stap uit en duik onder!’. Hoewel
bedshuizen, hun bezittingen, win- Rachel geen bewuste herinnering
kels, scholen, begraafplaatsen en
daaraan heeft - ze was immers nog
ziekenhuizen. Politie en brandweer een baby - heeft die onderduik gehadden opdracht niet in te grijpen. volgen tot op de dag van vandaag,
Het etiket ‘spontane volksopstand’ zoals wanneer zij via geluid of geur
werd er opgeplakt, maar later werd weer terugschiet in die eerste tijd
duidelijk dat het een gerichte actie van haar leven. Het maakt diepe
was van ‘Gauleiter’ Joseph Goebindruk, we zijn lange tijd stil.
bels met instemming van Hitler.
Velen deden er graag aan mee.
Tot slot zingt Luc Smit psalm 23.
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HET EEUWIG ANTISEMITISME
Derde Etty Hillesum Lezing, door Ronny Naftaniel
Voor een goed gevulde Burgerzaal werd op donderdag 28 november 2019 in het Middelburgse stadhuis de Derde
Etty Hillesum Lezing uitgesproken. Ronny Naftaniel (1948) was van 1980 – 2013 directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Sinds 2018 is hij vice-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland. Met als titel ‘Het eeuwig antisemitisme’ was zijn voordracht opgebouwd rond citaten van Etty Hillesum, die 76 jaar geleden in Auschwitz-Birkenau om het leven werd gebracht en
in haar korte leven ons veel heeft nagelaten. Haar dagboeken en brieven, haar twijfels en haar liefde, maar ook
haar innerlijke kracht en medemenselijkheid.
Het eerste citaat uit haar dagboek is
van 20 juni 1942. ‘Om te vernederen
zijn er twee nodig. Diegene die vernedert en diegene, die men wil vernederen
en vooral: die zich láát vernederen. Ontbreekt de laatste, dus: is de passieve
partij immuun voor iedere vernedering,
dan verdampen die vernederingen in de
lucht. Wat er overblijft, zijn alleen lastige maatregelen, die in het dagelijkse
leven ingrijpen, maar geen vernederingen of verdrukkingen, die de ziel beklemmen. Men moet de Joden daartoe
opvoeden’. Het volgende citaat schreef
ze op 15 maart 1941: ‘….., maar die
ongedifferentieerde haat is het ergste
wat er is. Het is een ziekte van de eigen
ziel’.
Beiden raken ze de kern van deze lezing. Want haat tegen mensen op basis
van ras, afkomst, geloof, levensovertuiging en geaardheid is het laagste wat
er bestaat. Antisemitisme is vooral een
spiegel van de wereld en een toetssteen
voor de toestand waarin deze verkeert.
Een ziekte van de ziel om met Etty Hillesum te spreken. Antisemitisme is van
alle tijden. De ene keer heftiger en gewelddadiger dan de andere zoals: tijdens de Shoah, de Russische pogroms,
de inquisitie en de kruistochten. Het
ligt altijd weer op de loer. Meestal is
het sluimerend aanwezig, het wordt
doorgegeven door cultuurdragers, religieuze teksten en eeuwenoude complot
theorieën. In onze tijd vormen de sociale media een reëel gevaar. Ondanks
dat deze ook goeds hebben gebracht,
kan daarop iedereen - zonder controle
van een corrigerende overheid - zijn
mening vrij en fel te uiten. Daardoor
fungeren ze als luidsprekers van haat.
Diep ingesleten vooroordelen over Joden en anderen kun je alleen aanpakken door informatie te geven die de
negatieve beeldvorming weg kan nemen. Daar moet je zo jong mogelijk
mee beginnen, voordat ouders hun
stereotypen en mythes kunnen doorgeven. Op scholen moet daarom meer

Joden, maar voor alle kwetsbare groepen, zoals Moslims die in toenemende
mate hun moskeeën gevandaliseerd
zien en LHBT’ers.

aandacht komen voor de achtergronden van volkeren en religies. Dus niet
perse meer lessen over de Tweede Wereldoorlog - hoewel dat een onderdeel
moet blijven van het geschiedenisonderwijs - maar meer kennis over de
bijdragen van die volkeren en religies
aan onze samenleving. Voor de Joodse
gemeenschap is het daarom belangrijk
om de positieve kanten van het Joodzijn te laten zien wil men uit die negatieve sfeer van antisemitisme, geweld
en genocide geraken. Om de ziekte van
de ziel te kunnen genezen is het nodig
dat anderen goed zijn geïnformeerd
over de geschiedenis en gebruiken van
het Jodendom.
En wat kan de samenleving doen? In
de eerste plaats: koester en bescherm
onze democratische
instituties en de waarden van gelijkheid tussen mensen en maak
werk van sociale rechtvaardigheid. Ook onze
overheid dient dat actief uit te dragen. Een
democratisch, rechtvaardig en inclusief
Nederland is niet alleen belangrijk voor de
rechtszekerheid van
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Als Joden zijn we het levend symbool
dat eeuwenlange vervolgingen ons er
niet onder hebben gekregen. We kunnen een teken van hoop zijn voor anderen, die om wat zij zijn of geloven, gehaat worden. Daarom moeten we bijdragen aan de strijd tegen racisme en
discriminatie. Liefst in breed verband,
want Joden die alleen antisemitisme
bestrijden, of Moslims die alleen Islamofobie bestrijden, zullen weinig effectief zijn. We moeten zoveel mogelijk
goedwillende burgers in stelling brengen tegen de hedendaagse extremisten
die onze samenleving ondermijnen.
Ook is het van belang dat burgers en
overheden in gevallen van antisemitisme, racisme en discriminatie niet wegkijken, maar zich uitspreken. Het is
niet toevallig dat in landen waar politici weinig ondernemen tegen antisemitisme de vooroordelen over Joden het
grootst blijken te zijn. Schrijver en Nobelprijswinnaar, Elie Wiesel vond de
wegkijkers in de Tweede Wereldoorlog
minstens zo kwalijk als de daders.
‘Voor daders ben je tenminste nog een
slachtoffer, voor de wegkijker ben je
lucht’, zei hij.
De volledige tekst van de Derde Etty
Hillesum Lezing is terug te vinden op
de website van het EHOC. (HB)

PRESENTATIE CONGRESBUNDEL 2018
‘The Lasting Significance of Etty Hillesum's Writings’
Op donderdag 28 november 2019 werd de congresbundel 2018 ‘The Lasting Significance of Etty Hillesum’s
Writings’ gepresenteerd aan het eind van de Derde Etty Hillesum Lezing. Het bevat de bijdragen van drieëndertig
deskundigen van over de hele wereld die ieder op eigen wijze hun licht werpen op het leven, werken, de inspiratie en de visie van Etty Hillesum (1914-1943). Door de teksten in dit boek en door de nieuwe bronnen die worden geïntroduceerd, komt het Hillesum-onderzoek verder tot ontwikkeling. Met de toenemende belangstelling
voor studies over vredesvraagstukken, antisemitisme, Jodendom, Holocaust, interreligieuze dialoog, genderstudies en mystiek, kan dit boek van betekenis zijn voor studenten en wetenschappers in verschillende disciplines.
Dr. Bert van den Brink, Dean van
University College Roosevelt Middelburg (UCR), ontving het eerste exemplaar uit handen van drs. Julie Benschop-Plokker van Amsterdam University Press - de uitgever -. Ze sprak
daarbij de volgende woorden:
‘Onlangs raakte ik in een vliegtuig op
weg naar Londen in gesprek met mijn
buurman, die vertelde dat hij microbioloog was en dat de hele vlucht vol zat
met zijn collega-specialisten op het gebied van de trombofilie, op weg naar
een conferentie. ‘Als we nu neerstorten,
is er niemand meer die nog iets van
trombofilie weet’!

‘Iets vergelijkbaars gold toen hier in
september 2018 het Derde Internationale Etty Hillesum Congres werd georganiseerd. In deze zaal waren dé Hillesum-onderzoekers van over de hele
wereld verzameld. Gelukkig maar, het
is goed afgelopen!’
‘Bovendien, alle kennis is nu veilig opgeborgen is een black box in de vorm
van dit boek. Ach wat – een black box?
- een schatkist is het! Niet alleen flonkert in de bijdragen de diamant van
Hillesum's werk in vele facetten, ook
bevat zij kleurige en bijzondere stenen
in de vorm van vergelijkingen en invalshoeken waartoe Hillesums haar
werk steeds weer uitnodigt’.
‘Zo voert het spoor van Hillesum in deze bundel onder andere naar Søren
Kierkegaard, Fjodor Dostojevski, Charlotte Salomon, Clarice Lispector, Simone Weil, Paul Celan en Dietrich Bonhoeffer. En dat spoor gaat over van:
filosofische; naar literaire; in historische benaderingen; om te eindigen met
een artistieke invalshoek. Kunstfotografe Lucrezia Zanardi stelt zich bij de
door Hillesum geïnspireerde tentoonstelling de vraag: wat gebeurt er met
een ruimte die in de loop der tijden
door verschillende mensen wordt bewoond? Blijft de aanwezigheid van
eerdere bewoners bestaan? En, is die
ruimte meer dan alleen architectonische ruimte niet ook een bouwwerk
van de daden van haar bewoners?’

Julie Benschop aan het woord

‘Zoals de foto’s van Zanardi de blijvende aanwezigheid van Etty Hillesum
suggereren, zo is deze bundel een huis
vol kamers waarin Hillesum zichtbaar
of onzichtbaar aanwezig is, haar
sporen heeft achtergelaten. De nieuwe
bewoners, de auteurs van deze bundel
maken ze zichtbaar en nodigen de lezer uit het huis te betreden, door de
vele kamers te dwalen en de blijvende
betekenis van Hillesum's werk te
ervaren.’ (HB)
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Bert van den Brink spreekt
zijn dankwoord uit

Naamgeving ‘Etty Hillesum’ roos
Planten van de eerste ‘Etty Hillesum’ roos in Winschoten
De Oranjestraat in Winschoten ligt even buiten het centrum. Het is een gezellige straat met fleurige
huizen die gebouwd zijn in de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw. Naast nummer 36, het huis waar
Etty als kind van 1918 tot 1924 woonde, is een inrit naar een parkeerplaats en een groenstrookje met
bomen. Daar staan de elf Etty Hillesum rozen die kort daarvoor zijn geplant. Ervoor staat het beeldje
van beeldend kunstenaar Wiea Duintjer, dat tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2017, door Burgemeester Pieter Smit, werd onthuld.
Met een bijdrage van: Pierke Bosschieter
Bij dit monument verzamelen wij
ons op zaterdagmiddag 6 juli 2019.
Het regent zacht en de omstanders
staan allemaal verscholen onder
kleurrijke paraplu’s. Marianne
Kruijswijk van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt is de drijvende kracht achter het idee van de
Etty Hillesum roos. Zij vertelt dat
het een grote wens van haar is geweest om een roos naar Etty Hillesum te vernoemen en dat het uiteindelijk een gele roos geworden is,
omdat deze wordt genoemd in haar
dagboeken. Ze hoopt dat de roos
geplant zal worden in de steden Deventer, Middelburg en Amsterdam.
Daarna brengt zij, heel ontroerend –
onder begeleiding van Berny Jansema op gitaar - een prachtige “Oseh
shalom” ten gehore.
Wethouder Kees Swagerman onthult
een bordje met informatie over Etty
Hillesum en haar dagboeken, het
monumentje, de naam van de kunstenaar en het opschrift ‘En toch
vind ik het leven mooi’. Een uitspraak van Etty Hillesum in een van
haar dagboeken. Vervolgens leest
stadsdichter Bianca Neeltje Holst
haar indrukwekkende gedicht ‘Roos
op de steppe’ voor. De toehoorders
zijn aangedaan door haar woorden.
Als afsluiting gaat columnist Erik
Hulsegge - als vertegenwoordiger
van de inwoners van de Oranjestraat - over tot het ceremonieel
planten van de twaalfde zachtgele
‘Etty Hillesum’ roos. Daarna plant
wethouder Kees Swagerman er een
rode ‘ Middelburg’ roos naast. Deze
laatste roos verbeeldt de symbolische verbinding tussen Winschoten
en Middelburg, de plaats waar Etty
Hillesum in 1914 geboren is. (HB)

De ‘Etty Hillesum’ roos
waar komt deze vandaan?
Een aantal kwekers is voortdurend bezig om de mooiste roos
voort te brengen. Soms gebeurt dat bij toeval, in de meeste gevallen echter gaan kwekers hierbij planmatig te werk. Het vergt
veel geduld want de kwaliteit van een nieuwe variëteit kan pas
na meerdere groeiseizoenen definitief worden vastgesteld. De
‘Etty Hillesum’ roos is gewonnen door de Engelse kweker John
Scarman uit Engeland. Hij is een ervaren specialist en autoriteit
op het gebied van tuinrozen. Hij heeft ook een aantal succesvolle boeken geschreven. Vele kruisingen van zijn hand - vooral
cottage tuinrozen - worden al jaren goed verkocht.
Nadat een roos is ‘ontdekt’ krijgt
zij een nummer en wordt dan uitgeplant in een proefopstelling in
een rosarium bijvoorbeeld in Boskoop, Den Haag, Lottum of Winschoten. Daar wordt zij door een
vaste keuringcommissie drie keer
per jaar beoordeeld op verschillende eigenschappen om te bezien of de roos een succes kan
worden. Als dat op basis van de
keuringsresultaten na vijf jaar
wordt verwacht kan de roos worden gelanceerd en wordt dan
voorzien van een handelsnaam
zoals bij deze roos: ‘Etty Hillesum’. In de proefopstelling was
deze roos bekend onder het nummer 12054. Deze roos werd gedoopt, zoals dat in het kwekers-
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jargon heet op zaterdag 6 juli
2019 in Winschoten. Vanaf dat
moment is de naam officieel en
kan de roos onder die naam worden gekocht.
De ‘Etty Hillesum’ roos is een zogenaamde floribunda-roos, licht
geurend, zacht geel en donkerder
van binnen, heeft bloemtrossen
en bloeit meerdere keren per jaar.
Zij is geschikt om in perken te
worden aangeplant. Voor het komende seizoen zijn er slechts een
beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Het is te hopen dat de
‘Etty Hillesum’ roos een groot
succes wordt - een bestseller goed voor de rozenkweker en
goed voor de naamsbekendheid
van Etty Hillesum.(HB)

EHOC en educatie
In het Beleidsplan van het EHOC is
onder nummer 10 als doelstelling
aangegeven: ‘Het ontwikkelen van
educatieve projecten op het gebied
van Etty Hillesums leven en werken
als ook op het gebied van de geschiedenis van de Joden in Zeeland
ten behoeve van het onderwijs en
vormingswerk’.

Beeldje ‘Etty Hillesum’ van
kunstenares Wiea Duintjer
in Winschoten

Wethouder Swagerman en
columnist Erik Hulsegge
planten de twaalfde
‘Etty Hillesum’ roos en de roos
‘Middelburg’.

Vrijwilligster Lauda Maartens pakte
deze taak in 2017 op en ontwikkelde
een fraaie lesbrief voor de bovenbouw
van HAVO/VWO die in 2018 verscheen. Maartens legde contact met
een aantal scholen om middels de lesbrief het gedachtegoed van Etty Hillesum op te nemen in het onderwijscurriculum. Ondanks de drukke lesprogramma’s op de scholen is het gelukt om in het schooljaar 2018-2019
in een aantal VWO klassen van de
Stedelijke Scholen Gemeenschap Nehalennia in Middelburg met de nalatenschap van Etty Hillesum aan de
slag te gaan. Bij de vakken Nederlands, geschiedenis en maatschappijleer werden verschillende thema’s die
aan Hillesum’s gedachtegoed raken,
zoals verdraagzaamheid, democratie,
zelfontplooiing en vrijheid ter sprake
gebracht. Ook voor dit schooljaar
staan weer een aantal gastlessen gepland. De Isaac Beeckman Academie
voor Gymnasium in Kapelle besteedt
in VWO 5 aandacht aan Etty Hillesum
met nadruk op het literaire en filosofische aspect van‘Het Werk’ - het meest
volledige boekwerk met alle dagboekfragmenten en brieven van Etty Hillesum -. Inmiddels zijn er ook contacten buiten de provincie Zeeland. Een
school in Geleen en een school in Den
Haag zijn voornemens gebruik te maken van het educatieve aanbod van
het EHOC. Daarom is het EHOC op
zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers met ideeën om de educatieve
activiteiten uit te bouwen en te verbreden en ook om de continuïteit voor de
toekomst te kunnen waarborgen.
Naast het project voor HAVO/VWO is
Lauda Maartens aan de slag gegaan
om een schoolproject te ontwikkelen
over Etty Hillesum voor het primair
onderwijs. Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan een breed
opgezet project over het gedachtegoed
van Etty Hillesum voor de bovenbouw
van het basisonderwijs. Een samenwerkingsproject waarbij Kunsteduca-
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tie Walcheren (KEW), vier kunstenaars
- vanuit diverse disciplines - en het
EHOC zich samen inzetten voor het
project ‘Worden wie je bent’. Het project start eerst als een pilot en wordt
na evaluatie in zijn definitieve vorm
als een veelzijdig kunst-en cultuurproject opgenomen in het onderwijsaanbod van Kunsteducatie Walcheren aan
de basisscholen in de provincie
Zeeland. Het project wordt ondersteund door een aantal fondsen en de
gemeente Middelburg.

Met het project willen de ontwikkelaars leerlingen in de bovenbouw stimuleren om na te denken over: wie
ben ik, wie is de ander, hoe word ik
wie ik ben, diversiteit en tolerantie. In
verschillende werkvormen zoals: film,
fotografie, tekenen en schilderen, drama en schrijfworkshops komen deze
thema’s aan de orde.
Het EHOC stelt zich ten doel om het
gedachtegoed van Etty Hillesum blijvend onder de aandacht te brengen
van de jonge generatie. Het
‘aanspreken’ van die generatie vraagt
om een vertaalslag, telkens weer. Onderwijs en educatie bieden daarvoor
de juiste mogelijkheden. (HB)

RECENT VERSCHENEN LITERATUUR EN ACTUEEL
‘FLARDEN VAN GESPREKKEN’
Etty Hillesum discussieert met vrienden over God, lot, lijden en haat
Toen in 1981 voor het eerst de dagboeken van Etty Hillesum werden
gepubliceerd in de vorm van ‘Het
Verstoorde Leven’, was het voor
haar vrienden die toen nog leefden
een grote verassing om haar gedachten te lezen over onderwerpen
als God, schepping en mens, lot en
geschiedenis. Het was niet de Etty
Hillesum zoals zij zich haar herinnerden. Waarom had zij deze gedachten nooit met hen gedeeld?
Een van haar vrienden wist het antwoord. Hij vertelde dat Etty Hillesum
haar gespreksonderwerpen aanpaste
aan de persoon met wie ze in gesprek
was. Daarom had ze het met de een
over politiek, met de ander over boeken, en met de derde over God.

reden waarom zoveel verschillende
lezers zich in haar woorden kunnen
herkennen. Door haar veelzijdigheid
en schrijftalent blijft men haar werk
lezen en herlezen, wereldwijd.
In dit nieuwe boek wordt aan de hand
van de gesprekken die ze heeft gevoerd
met haar vrienden - voor zover deze
nog te reconstrueren zijn - de diversiteit aan onderwerpen weergegeven.
Met een korte karakterisering van deze vrienden ontstaat zo een beeld van
de wereld waarin Etty Hillesum heeft
geleefd en waarin ze haar dagboeken
en brieven schreef.
Dit boek van Prof. dr. Klaas A.D. Smelik verscheen bij Uitgeverij Gompel &
Svacina in Oud-Turnhout (B) en ’s
Hertogenbosch. (HB)

Al die onderwerpen vinden we terug in
haar dagboeken en brieven. Dat is de

‘GEEN MOMENT VERLOREN’
Liber amicorum voor Prof. dr. Klaas A.D. Smelik
Dit vriendenboek werd tijdens een
druk bezocht minisymposium, door
uitgeverij Gompel & Svacina georganiseerd, op 25 oktober 2019 in Antwerpen aangeboden aan Prof. dr.
Klaas A.D. Smelik naar aanleiding
van zijn emeritaat.

alle bloemen brengen’, het essay van
Ria van den Brandt. In 1986 verscheen
in samenwerking met betrokken deskundigen, onder eindredactie van
Klaas Smelik, een volledige en wetenschappelijke uitgave van alle dagboekcahiers (dagboekcahier 7 is nooit terug
gevonden) en brieven van Etty HilKlaas Smelik was tot 2015 als profeslesum. ‘Wat zou Etty Hillesum van dit
sor verbonden aan de Vakgroep Talen alles hebben gevonden?’, vraagt Van
en Culturen van het Nabije Oosten en den Brandt zich af. Misschien zou zij
Noord-Afrika van de Universiteit Gent. uit dankbaarheid een enorme bos
Zijn werkterrein – de Hebreeuwse Bijbloemen voor Klaas Smelik hebben
bel, het Jodendom en de nalatenschap gekocht. Dat mocht niet zo zijn.
van Etty Hillesum – was wijdvertakt en De bundel is onder redactie van Marja
heeft velen geïnspireerd. Dat blijkt uit Clement, Meins G.S. Coetsier en
de essays in dit boek, die verspreid zijn Jurjen Wiersma samengesteld. De esover drie delen: Hebreeuwse Bijbel,
says trekken de aandacht om hun
Etty Hillesum en Varia.
taalvaardigheid, wetenschappelijkheid
en wereldwijsheid.
Dit vriendenboek is een uiting van
waardering, een royaal boeket bloeUitgeverij Gompel & Svacina in OudTurnhout (B) en ’s-Hertogenbosch.(HB)
men, een beeld ontleend aan ‘Ik zal je
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ONDERZOEK
PROMOTIEONDERZOEK
Alexandra Nagel
‘De psychochiroloog Julius Spier en de handleeskunde’
Het onderwerp van het proefschrift
van Alexandra Nagel is de ons aller
bekende Duitse Jood en handlezer
Julius Spier (1887-1942) die van
grote invloed is geweest op het leven van Etty Hillesum.
Zowel Spier als handlezen zijn - zo
stelt zij - binnen het academisch onderzoek min of meer vergeten onderwerpen. Bijgevolg zijn veel meningen
over Spier en zijn beroep meer gebaseerd op vooronderstellingen dan op
feiten. Eén van de invalshoeken van
waaruit Alexandra Spier heeft belicht,
is haar analyse van het verslag van de
sessie van de allereerste keer dat Hillesum Spier bezocht, op 3 februari

1941. Het blijkt dat Spier op die dag
een frappant psychologisch portret
van Hillesum heeft geschetst. De
eindconclusie van haar onderzoek
luidt dat het beeld dat velen tegenwoordig van Spier hebben, enerzijds
is gekleurd door Hillesums schrijven
over hem en anderzijds door de negatieve connotaties die het handlezen
heeft als pseudowetenschap. Kortom,
het beeld van Spier behoeft herziening.
De promotie zal plaatsvinden in Leiden op 29 januari 2020. Het onderzoek is begeleid door Prof. em. dr.
Hans Gerding (promotor) en dr. Ria
van den Brandt (co-promotor). (LB)

FOTOKUNSTENAAR
Lucrezia Zanardi
‘Present Traces Of A Past Existence’
Met haar onderzoeksproject
‘Present Traces Of A Past Existence: A Photographic Research’ richt
de Italiaanse Lucrezia Zanardi zich
op plaatsen en percepties die Etty
Hillesum in haar dagboeken beschrijft, door het opnieuw benaderen van archiefmateriaal en hedendaagse fotografische documentatie,
mogelijk door de interactie met de
huidige bewoners en de hedendaagse context.

Zanardi nam deel aan verschillende
groepsprojecten en tentoonstellingen in
Lucrezia Zanardi, beeldend kunsteItalië en Duitsland, waarvan de meest
naar en inmiddels een veel geziene
recente ‘Grenzen van de Fotografie’ was,
gast van het EHOC studeerde in 2016 ter gelegenheid van het F2 Fotofestival
af in Multimediale Kunst aan de Uni- Dortmund. Vorig jaar was tijdens ‘The
versiteit van Venetië. Momenteel stu- Third International Etty Hillesum Confedeert zij fotografie aan de Universiteit rence’ haar expositie ‘Present Traces Of A
van Toegepaste Wetenschappen en
Past Existence’ in Sjakies Chocolade MuKunsten in Dortmund, Duitsland.
seum in Middelburg te bewonderen. (LB)

‘De camera wordt het middel om de
bewoonde ruimte te onderzoeken en er
interactie mee te hebben. Het brengt
relaties en associaties tot stand en
richt zich op vormen en de behoefte om
meer intiem met de context om te
gaan: het perceptuele universum van
een ander persoon zoeken en analyseren, de actuele elementen onderzoeken, en aldus ervaren. De combinatie van visuele en tijdelijke niveaus
laat de associatie tussen de verschillende fragmenten vrij, met de bedoeling de oneindige openingen van de
betekenis van het beeld te benadrukken’.
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Interview Cocky Klaver
Bij de verhuizing van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in 2015 van Gent naar Middelburg was
Cocky Klaver (1955) - als een van de eerste vrijwilligers die zich aanmeldde - betrokken. Door haar
contacten vanuit ‘Kerk en Israël’ werd ze gevraagd om vrijwilliger te worden bij het EHOC en de zorg
voor de bibliotheek, het archief en de bibliografie op zich te nemen. Cocky werkte voorheen bij de
Zeeuwse Bibliotheek – nu ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - en ging in 2014 met pensioen.
Met haar opleiding en ervaring was ze de juiste persoon op de juiste plaats. Vanaf het eerste uur
werkte ze samen met Jacob Polderdijk en Caroline Diepeveen: de inboedel die overkwam uit Gent uitpakken, op orde brengen en toegankelijk maken. Een hele klus.
Cocky groeide op in een gereformeerd gezin, in de Middelburgse
binnenstad, niet ver van de plaats
waar zich de restanten van de synagoge bevonden. In de Sint Jansstraat woonde een schoolvriendin.
Zo kwam ze regelmatig bij de ruïne
van de synagoge die tussen de Sint
Jansstraat en de Herenstraat lag.
De restanten waren overwoekerd
en her en der waren hoge bomen
opgeschoten. Begin jaren 80 van de
vorige eeuw werd het groen op de
ruïne van de synagoge verwijderd,
het puin opgeruimd en de resten
geconserveerd om verder verval te
voorkomen. De omgeving werd opgeknapt en door de gemeente werden looppaden en een zithoekje
aangelegd. Het terrein was weer
toegankelijk en er kwam een koperen gedenkplaat met daarop het
jaartal van de bouw (1705), de inwijding(1706) en de verwoesting
(1944). Eind jaren 80 werden er
plannen gemaakt voor de wederopbouw van de synagoge. Het werk
werd in 1993 en 1994 uitgevoerd,
de inwijding vond plaats op dinsdag 29 november 1994.

Cocky leest graag boeken van
Chaim Potok, Meir Shalev, David
Grossman en Amoz Os.

Cocky Klaver
Haar betrokkenheid bij de synagoge en het volk Israë is daardoor
welhaast vanzelfsprekend. Zo leerde ze Hebreeuws en las ‘Het Verstoorde Leven’ van Etty Hillesum
toen ze ongeveer dezelfde leeftijd
had als Etty Hillesum toen zij haar
dagboeken schreef. Dat boek
maakte op haar zeer veel indruk.

Prof. dr. Arjan van Dixhoorn
(University College Roosevelt), Jan
Kouwen (theoloog en historicus) en
de inmiddels overleden Jacques de
Hond. Ze werkte mee aan de samenstelling en organisatie van de
tentoonstelling ‘Middelburg en de
Mediene’ in de zomer van 2017 en
is in werkgroepverband bezig met
het voorbereiden van een lezing
over de Joodse geschiedenis in
Zeeland. Ze is veelvuldig aanwezig
op het EHOC.
Samen met anderen wil ik me inzetten om het gedachte goed van
Etty Hillesum verder te verspreiden. Etty haar sterke persoonlijkheid spreekt me bijzonder aan:
haar vertrouwen in God en haar
instelling de naaste niet te veroordelen en vooral niemand te haten’.
Er is bij het EHOC momenteel nog
veel werk te doen, zoals het verder
opzetten en professionaliseren van
het digitale archief en het ontwikkelen van een beleid voor het conserveren van museale stukken die
regelmatig uit particulier bezit worden aangeboden. (HB)

Al vroeg interesseerde Cocky Klaver Als vrijwilligster bij het EHOC is ze
zich voor het Jodendom en de staat lid van de Werkgroep Joodse GeIsraël. Zo maakte ze op de middel- schiedenis Zeeland, samen met
bare school een werkstuk over Golda Meïr (Mabovitsj, Meyerson1898
– 1978), zioniste en afkomstig uit
Oekraïne. De ‘oermoeder’ van de
Israëliërs, de vierde - en ook de
eerste vrouwelijke - premier van
vindt u op onze website: www.ehoc.nl
Israël, tevens een rolmodel voor de
en Facebook pagina: Etty Hillesum Research Centre (EHOC)
vrouwenemancipatie.

EHOC nieuws
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KORTE BERICHTEN
Lezing in Grijpskerke
Op dinsdag 19 november 2019 hield Lotte Bergen een lezing over Etty Hillesum en haar nagelaten
teksten in de Opstandingskerk in het Zeeuwse Grijpskerke voor de christelijke vrouwenbeweging
De Passage. De Passage richt zich vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. De avond werd georganiseerd door Joke Flikweert-Zwart.

Etty Hillesum, ‘stem van diversiteit’ op een MBO in Geleen
Viktor Dokic, voorlichter bij het COC in Limburg, heeft voor het project “Veilige School” een gastles verzorgd over Etty Hillesum op een gildeopleiding (MBO) in de plaats Geleen. De thema’s waren maatschappelijke diversiteit en identiteit. Vraagstukken als, wie ben ik en mag ik mijzelf zijn
kwamen aan de orde waarbij Etty Hillesum werd geportretteerd als de stem van diversiteit.

Het geboortehuis van Etty Hillesum
Lotte Bergen is in overleg met betrokkenen en de nieuwe eigenaars de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het realiseren van een ‘Etty Hillesum Huis’ in het pand aan het Molenwater 77,
dat is het huis waar Etty Hillesum op 15 januari 1914 werd geboren.

Interview met Caroline Diepeveen
Op woensdag 27 november 2019 was EHOC- medewerkster Caroline Diepeveen te gast bij het radioprogramma de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. Zij sprak een half uur lang over Etty Hillesum en haar nagelaten geschriften, de actualiteit van haar boodschap en welke activiteiten het
Etty Hillesum Onderzoekscentrum ontplooit om het gedachtegoed van de Joodse schrijfster en de
kennis over de Tweede Wereldoorlog en de vervolging te verbreden en te verspreiden. De uitzending kunt u terugluisteren via onze website: www.ehoc.nl

Lezing Internationale Dag van de Rechten van de Mens
Op 10 december 2019 verzorgde EHOC-medewerker Gert-Jan Smit in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens voor de Soroptimistenclub de Bevelanden een lezing over
Etty Hillesum. De Soroptimisten is een internationale belangenorganisatie die opkomt voor meisjes- en vrouwenrechten wereldwijd. Tijdens de lezing werd de stem van Etty Hillesum vertolkt door
Anna de Bruyckere, stadsdichter van Middelburg.

Bestuur

Openingstijden EHOC

Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum

Alle werkdagen, alleen ’s middags
tussen:
13.30-16.30 uur
Adres:
Zeeuws Archief,
Hofplein 16
4331 CK Middelburg.

•
•
•
•
•

Prof. dr. Arjan van Dixhoorn, voorzitter a.i.
Drs. Aad Vos, secretaris
Ruud Timmerman, penningmeester a.i.
Drs. Léon DeWitte, lid
Mr. Peter Katsburg, lid

E-mail:

info@ehoc.nl

Telefoon:

0118-678835

Comité van Aanbeveling
Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum
•
•
•
•
•
•

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,, Directeur ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
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Herdenking 25 jaar Synagoge Middelburg
Op vrijdag 29 november 2019 werd op ingetogen wijze
herdacht dat de Synagoge van Middelburg na de wederopbouw - 25 jaar geleden - opnieuw in gebruik werd genomen. De voorzitter van de Joodse gemeente Zeeland David Jongeneel - sprak een welkomstwoord, gaf een
historische schets van de Joden in Middelburg sinds de
16e eeuw en prees de inzet van velen bij de opbouw van
de Joodse gemeenschap in de afgelopen 25 jaar. Hij introduceerde daarna de sprekers.

schap (NIK) - Ruben Vis - sprak over de wederopstanding
van de Joodse bevolking in Zeeland en dankte de Zeeuwse
bevolking, de burgerlijke gemeenten, de stichting Synagoge
en de Joodse gemeente die eendrachtig hebben samengewerkt voor de herleving van een ‘volstrekt geïntegreerde’
Joodse gemeenschap. Hij refereerde aan Prediker 3:15 ‘Wat
is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest;
G’d zoekt weer op wat voorbij gegaan is’. Hij riep de Nederlanders, de Zeeuwen, de Middelburgers en de Vlissingers op
om ambassadeurs te willen worden van een ‘Waarden GeDe eerste spreker was de in september aangetreden ambas- meenschap’. Ook na 25 jaar Synagoge is er nog veel te
sadeur van Israël, Z.E. Naor Gilon (1964). Hij bracht de
doen, we kunnen nog jaren vooruit!
gelukwensen over van de Staat Israël. Hij gaf aan zich te
willen inzetten voor intensivering van de handelsrelatie tussen Nederland en Israël, beide landen hebben een commerciële inslag en veel startups. Tussen beide landen is sinds
de stichting van de staat Israël een drukke toeristenstroom.
Als locoburgemeester van Middelburg bracht wethouder
Carla van Doorn de gelukwensen over van het gemeentebestuur. De herbouwde synagoge maakt de historische binnenstad van Middelburg compleet. Daar zijn drie belangen
mee gediend. Ten eerste, de Joodse gemeente die er kan
samenkomen en daardoor een actief Joods leven in stand
kan houden. Als tweede de geschiedenis, die een zichtbaar
en tastbaar monument rijk is en als derde cultureel Middelburg door het aanbod van activiteiten voor een breed publiek. Dat alles dankzij de tomeloze inzet van de Stichting
Synagoge Middelburg.
Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen gaf
aan dat de synagoge nu ook met Vlissingen en de Vlissingers is verbonden. In de stad zijn nog veel stille getuigen die
herinneren aan de aanwezigheid van Joodse stadsgenoten.
Vlissingen doet er alles aan om de herinnering aan de Joodse gemeente van voor de Tweede Wereldoorlog levend te
houden. Hij memoreerde aan de Vlissingse Jacques de
Hond, medeauteur van het boek‘Joods Vlissingen’ (Uitg.
Den Boer De Ruiter 2010). De synagoge van Vlissingen
werd in 1945 gesloopt en de in 1911 gestichte Joodse gemeente werd na 38 jaar opgeheven. Albert Vader had die
tijd graag persoonlijk willen meemaken. In het verlies staat
Vlissingen helaas niet alleen. Afgelopen september was hij
in het Duitse Worms. Daar ligt de oudste Joodse begraafplaats van Europa. Het eerste jaartal dat wordt vermeld is
1058. In de Kristallnacht en in de oorlog werden de synagogen van Worms verwoest en de Joodse gemeente gedecimeerd.
Opperrabbijn Binyomin Jacobs sprak de aanwezigen toe
middels een videoboodschap. Hij had bij de inwijding van
de synagoge in 1994 zijn twijfels geuit over de levensvatbaarheid van de Joodse gemeente Zeeland. Zijn opvatting
van toen is gelogenstraft gaf hij toe. Dankzij de vasthoudendheid van de Zeeuwen heeft Zeeland nu een zeer levendige Joodse gemeenschap. Dat kleine vlammetje van toen
heeft de duisternis verdrongen. Hij wenste de stichting Synagoge van harte mazzeltof en de Joodse gemeente de Zegen van de Eeuwige voor de toekomst.
De secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot-

Luuc Smit toont het certificaat van inschrijving
Als initiatiefnemer voor de herbouw van de Synagoge sprak
drs. Aad Vos. Hij herinnerde aan het eerste gesprek in 1986
met de voorzitter van de Joodse gemeente mr. Eduard Tak
en zijn vrouw Sara Tak-Polak bij hen thuis. De Joodse gemeente telde nog slechts enkele tientallen leden. Aanvankelijk zag Eduard Tak het helemaal niet zitten, maar na enkele weken was hij door zijn vrouw Sara op andere gedachten
gebracht. De stichtingsakte kon daarna niet snel genoeg
passeren. Wim Kooiman van Bouwwinkel Zeeland verzorgde
de eerste plannen en was met Hans Sinke betrokken bij de
verdere uitwerking en uitvoering van de bouwopdracht.
Daarna volgde het openen van een bankrekening, het werven van sponsoren en het aanvragen van subsidies. Zo kon
de burgemeester van Middelburg mr. Chris Rutten na een
lange procedure in aanwezigheid van de Commissaris van
de Koningin mr. dr. C.(Cees) Boertien en Rabbijn Binyomin
Jacobs begin 1994 de ‘eerste’ steen leggen.
De voorzitter van de stichting Synagoge - Martin Stoetzel kondigde aan dat het bestuur een nieuwe Torah rol zal
laten schrijven. Daarvoor worden certificaten uitgegeven
waarvoor men vanaf nu kan inschrijven. Voor het begin van
de sabbat sluit hij deze herdenkingsbijeenkomst. (HB)
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