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Op 13 juni 2006 werd aan de Universiteit Gent op Sint-Pietersplein 5
het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) opgericht en officieel
geopend. Sindsdien coördineert en
stimuleert het Onderzoekscentrum
onderzoek naar de oorlogsdagboeken en -brieven van Etty Hillesum (1914-1943). Onderzoekers
van verschillende disciplines uit
binnen- en buitenland zijn met het
centrum geassocieerd.

In de zomer van 2015 is het EHOC
naar het Zeeuws Archief in Middelburg verhuisd. Er bestaat een nauwe samenwerking met het University College Roosevelt (UCR) en het
Roosevelt Study Center (RSC), alsook met de Stichting Synagoge Middelburg. Een team van vrijwilligers
ondersteunt de activiteiten van het
EHOC.

Naast het onderzoek naar het werk
van Etty Hillesum richt het EHOC
zich ook op onderzoek naar de geDoor centraliserend op te treden
schiedenis van Joden in Zeeland en
fungeert het onderzoekscentrum
als een contactforum, dat de studie wil zij ook volgende generaties betrekken bij leven en werk van Etty
naar de nagelaten geschriften van
Hillesum. Zo is de plaats waar zij
deze bijzondere auteur via website
en digitaal archief wereldwijd zicht- eens is geboren, nu het knooppunt
baar maakt. Het EHOC staat onder geworden van internationaal onderzoek naar haar leven en werk. Onleiding van prof. dr. Klaas A.D.
Smelik, de bezorger van de integra- derzoekers en journalisten, ook
vanuit het buitenland, weten de
le nagelaten geschriften van Etty
weg naar het EHOC te vinden.
Hillesum.
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HET ETTY HILLESUM ONDERZOEKSCENTRUM
IN MIDDELBURG RICHT ZICH OP:















het bieden van een contactforum van onderzoekers van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum in binnen- en buitenland;
archivering van het wereldwijde onderzoek naar Etty Hillesum en bijhouden
van de Etty Hillesum bibliografie;
doen van eigen onderzoek naar Etty Hillesum;
publiceren van de serie Etty Hillesum Studies (uitgeverij Garant Antwerpen/
Apeldoorn);
initiëren en begeleiden van buitenlandse vertalingen van de nagelaten
geschriften van Etty Hillesum;
bundelen en zichtbaar maken via een website van de onderzoeksactiviteiten
en publicaties over Etty Hillesum in binnen- en buitenland;
fungeren als aanspreekpunt voor studenten en pas-afgestudeerden in
binnen- en buitenland die onderzoek naar Etty Hillesum willen doen,
Als ook voor kunstenaars die door Etty Hillesum worden geïnspireerd;
organiseren van symposia, congressen, lezingen en debatten;
coördinatie en ondersteuning bij de aanvraag van onderzoeksbeurzen;
onderhouden van contacten met de verschillende organisaties die zich met
Etty Hillesum bezighouden;
onderzoek naar de geschiedenis van de Joden in Zeeland;
educatieve activiteiten rondom Etty Hillesum en de Joden in Zeeland;
organiseren van tentoonstellingen.

Bezoeker EHOC

Vrijwilligers aan het werk in het archief
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TIEN JAAR EHOC
WAT IS ER BEREIKT?
Het tienjarige bestaan was reden om de balans op te maken van de realisatie van de doelstellingen van het EHOC.
Het bleek dat vrijwel alle doelstellingen waren gehaald. De
uitgebreide internationale Etty Hillesum bibliografie is
beschikbaar; van de Etty Hillesum Studies verschijnt dit
najaar alweer het achtste deel; twee internationale congressen zijn georganiseerd in 2008 en 2014; de congresbundel 2008 verscheen in 2010, het manuscript voor de
congresbundel 2014 is ingeleverd bij de uitgever; heel wat
lezingen en symposia zijn gehouden; er zijn levendige contacten met onderzoekers en kunstenaars wereldwijd – van
Colombia tot Australië; verschillende nieuwe vertalingen
van en studies over Hillesums werk zijn verschenen en
het EHOC heeft nauwe banden met andere organisaties
op ons terrein.

Bijeenkomst met UCR studenten

Geen reden echter om op de lauweren te rusten, want er
valt nog veel te doen om de boodschap van Etty Hillesum
nader te onderzoeken en wereldwijd uit te dragen. Zo willen wij haar wens gestalte geven, die zij als volgt formuleerde:

in het Zeeuws Archief
op 2 november 2015

Ik zou lang willen leven, om het later alles tòch nog
eens te kunnen uitleggen en als me dat niet vergund
is, welnu, dan zal een ander het doen en dan zal een
ander mijn leven verder leven, daar waar het mijne is
afgebroken…

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Momenteel draagt een enthousiast team van twaalf vrijwilligers zorg voor de openstelling van het
EHOC iedere middag op werkdagen, het beheer van de bibliotheek, het archief, de boekverkoop, het
bijhouden van de Etty Hillesum-bibliografie, voorlichting en publiciteit, het verzorgen van lezingen, het
opzetten van educatieve programma’s voor scholen en het voorbereiden van een tentoonstelling. Een
grote diversiteit aan activiteiten. Op basis van een beleidsplan en een werkplan worden de taken verdeeld al naargelang de beschikbaarheid, de competenties en de ambities van de vrijwilligers. We zijn
nog op zoek naar meer vrijwilligers om al deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hebt u belangstelling om bij het werk van het EHOC te worden betrokken en beschikt u over ten minste één dagdeel
per week, dan bent u van harte welkom om ons team te versterken. U kunt contact opnemen met
onze coördinator vrijwilligers Marian de Goede via madegoede@hotmail.nl of telefonisch:
0118-623368.
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VOORSTELLING PHILIP MECHANICUS
TONEELVOORSTELLING
Wachten op transport

De voorstelling
’PHILIP MECHANICUS:
Wachten op transport’
vindt plaats
woensdag 9 november a.s.
van 14.00-16.00 uur
in de Burgerzaal van

Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven,
brengt Elisabeth Oets een hommage aan haar grootvader
Philip Mechanicus (1889-1944). Zij heeft hem nooit gekend,
maar hij leeft voort door zijn indrukwekkende oorlogsdagboek
In Depot. Zij vertelt zijn levensverhaal vanuit haar eigen familiegeschiedenis en perspectief. Een boeiend en aangrijpend
verhaal van een selfmade man, die zich, geholpen door het
opkomend socialisme, opwerkte vanuit bittere armoede tot
een veelgeprezen, kritisch journalist en chef buitenland van
het Algemeen Handelsblad. Hij reisde tussen 1929 en 1934
als één der weinigen naar de Sovjet-Unie om verslag te doen
van de socialistische heilstaat en bezocht in 1933 Palestina
om de immigratie van de eerste vervolgde Joden uit Duitsland
te bestuderen. Tijdens de bezetting trok hij zich weinig van
alle verboden voor Joden aan. Hij gaf als antwoord: “Ik ben
niet fout, zij zijn het”. Het werd hem fataal. Na internering in
kamp Amersfoort en kamp Westerbork werd hij uiteindelijk
vermoord in Auschwitz-Birkenau. Elisabeth Oets, zangeres,
doorweeft haar verhaal met liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in het concentratiekamp Theresienstadt. Zij verklanken
de angst, het verlangen en de hoop, die ook in het dagboek
van Philip Mechanicus zo sterk naar voren komen.

het Oude Stadhuis
aan de Markt
in Middelburg.
Toegang vrij.
Elisabeth Oets en pianiste Mi Ying Chen
tijdens een voorstelling in kamp
Westerbork op 12 april 2015

NIEUWS OVER HET ETTY HILLESUM ONDERZOEKSCENTRUM
Nieuws over het Etty Hillesum Onderzoekscentrum vindt u op onze website:
www.ehoc.nl en de Facebook pagina van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum:
https://www.facebook.com/Etty-Hillesum-Research-Centre-EHOC-188341044877
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BINNENKORT VERSCHIJNT:
ETTY HILLESUM STUDIES DEEL 8:
Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk
Een uitgave van Uitgeverij Garant Antwerpen/Apeldoorn

De serie Etty Hillesum Studies is een
uitgave van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum te Middelburg en staat
onder redactie van Klaas A.D. Smelik, Marja Clement, Meins G.S. Coetsier, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma.
In deel 8 staan bijdragen van Lotte
Bergen, F.J. Hoogewoud, Hans Krabbendam, Alexandra Nagel, Gerrit Van
Oord, Klaas A.D. Smelik, Margreet
Stelling, Jurjen Wiersma en Peter de
Wind.

Het Joodse vraagstuk interesseerde Etty Hillesum niet bijzonder, totdat de Duitse bezetting hierin verandering bracht.
Haar vader, dr. Louis Hillesum, werd op 29 november
1940 als rector van het Deventer gymnasium afgezet wegens
zijn Joodse afkomst. Bij wijze
van afscheid werd een foto van
de schoolgemeenschap gemaakt met Hillesum in het
midden. Met de gevolgen van
de Duitse bezetting werd Etty
Hillesum echter al eerder dat
jaar geconfronteerd, toen zij te
horen kreeg dat haar hoogleraar Bonger zelfmoord had gepleegd. Haar verbijstering was
groot, want een uur eerder had
zij nog samen met hem gesproken over de toekomst van Europa.

tief oordeelde over de Joodse
Raad en over elke poging om
zich aan het ‘Massenschicksal’
van het Joodse volk te onttrekken. Daarom is het interessant
om haar visie te vergelijken
met die van haar vriendin Leonie Snatager, die wel voor onderduiken heeft gekozen. Ook
de vergelijking tussen de oorlogsdagboeken van Hélène Berr
en Etty Hillesum levert interessante overeenkomsten en verschillen op. Beiden wilden niet
dat hun leven door de omstandigheden zou worden bepaald.
In het geval van Etty Hillesum
gold dit ook, toen zij afscheid
moest nemen van haar grote
leidsman, vriend en minnaar
Julius Spier. Zij liet zich door
zijn dood niet van het pad afbrengen, dat zij met zijn hulp
was ingeslagen. Hierbij is de
Als Etty Hillesum op 15 juli
invloed van Meister Eckehardt
1942 haar oproep krijgt, laat
merkbaar. Zo slaagde Etty Hilzij zich overhalen om bij de
lesum erin alles los te laten
Joodse Raad te gaan werken.
wat haar hinderde in haar
Tegen haar zin, omdat zij negaqueeste.

De presentatie van ’Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk’ en het fotoboek
’Wachten jullie op mij?’ vindt plaats op woensdag 30 november a.s. van 15.30-17.30 uur in het
Archiefcafé van het Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg.
De eerste exemplaren van beide publicaties zullen worden aangeboden aan drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, en aan dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief .
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan: info@ehoc.nl met vermelding van uw naam en
het aantal personen.
Toegang vrij; drankje na afloop.
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BINNENKORT VERSCHIJNT:
Ria van den Brandt & Klaas A.D. Smelik,
WACHTEN JULLIE OP MIJ?
Een uitgave van Uitgeverij Balans, Amsterdam
“Wachten jullie op mij?”
schreef Etty Hillesum op een
briefkaart die uit de rijdende
trein werd gegooid, toen zij op
7 september 1943 met 986 lotgenoten naar AuschwitzBirkenau werd getransporteerd. Deze woorden zijn als
titel gekozen voor een boek
met foto’s van en over Etty
Hillesum en haar dagboeken.

Zo kan men vertrouwd raken
met haar zeer karakteristieke
handschrift.

In dit rijk geïllustreerde boek
staan foto’s van Etty Hillesum
zelf, van haar familie en haar
vrienden, maar ook van de
boeken die zij las, de plaatsen
die in haar geschriften een belangrijke rol spelen, en van de
vervolging die aan het leven
De meeste van deze afbeeldin- van deze talentrijke vrouw een
gen berusten in de archieven
voortijdig einde heeft gemaakt.
van het Joods Historisch Museum te Amsterdam, maar ook
Voor wie haar werk heeft gelevan elders zijn foto’s afkomzen, zal dit boek een extra distig. Tegenover elke afbeelding mensie bieden. Niet alleen Etty
staat een passend citaat uit Etty Hillesum komt zo in beeld,
Hillesums nagelaten werken,
maar ook de dagboeken en
niet alleen in transcriptie, maar brieven die zij ons heeft nageook in het origineel.
laten.

Donateurs voor het EHOC gezocht
Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in Middelburg is voor het realiseren
van zijn doelstellingen geheel afhankelijk van giften en subsidies. U kunt ons werk
steunen door een eenmalige gift over te maken naar de bankrekening van het EHOC
of door donateur te worden. U kunt donateur worden door contact op te nemen met
het EHOC, e-mail: info@ehoc.nl . Donateurs ontvangen ten minste eenmaal per jaar
het EHOC bulletin, waarin de activiteiten van het onderzoekscentrum in beeld worden
gebracht. Donateurs worden uitgenodigd voor de evenementen die het EHOC organiseert, en krijgen korting op onze publicatiereeks ‘Etty Hillesum Studies’. De grootte
van uw gift bepaalt u zelf. De stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum is door de
belastingdienst erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen dat uw gift als aftrekpost kan worden aangemerkt. Het ANBI-nummer is: 105257.
Het bankrekeningnummer van het EHOC is: NL 82 INGB 0007 1005 93.
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HERDENKING KRISTALLNACHT
IN DE SYNAGOGE VAN MIDDELBURG
De Kristallnacht was een door de nazi's georganiseerde
actie gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland, die
plaatsvond in de nacht van 9 op 10 november 1938. In
heel Duitsland vonden gewelddadige acties tegen Joden
en hun eigendommen plaats. Er werden 191 synagogen
in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, scholen,
begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Ongeveer 30.000 Joden werden gearresteerd en
naar concentratiekampen afgevoerd.
Het werd de brandweer verboden om de branden te
blussen en later werden de uitbetaalde verzekeringspremies door de Duitse overheid in beslag genomen. Bovendien moest de Joodse gemeenschap aan de staat een
boete betalen van een miljard Reichsmark wegens de
ongeregeldheden die zij zou hebben uitgelokt!

Brandende synagoge Kristallnacht (boven)
Verwoeste winkel in Berlijn (onder)

Tijdens de Kristallnacht 1938 werden 400 Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven. Ook in Oostenrijk en
Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen vernield. De naam ‘Kristallnacht’ verwijst naar het
vele glaswerk dat tijdens de anti-Joodse acties werd kapot geslagen. De Kristallnacht liet zien dat de Joden in
nazi-Duitsland vogelvrij waren geworden en vormde zo
de opmaat tot de Sjoa, de geplande vernietiging van alle
Joden in Europa.

Op verschillende plaatsen in Europa wordt de Kristallnacht herdacht. De Stichting Synagoge Middelburg en
het Etty Hillesum Onderzoekscentrum willen aan deze lijst nu ook Middelburg toevoegen in samenwerking
met de Joodse Gemeente Zeeland. Tijdens de bijeenkomst in de synagoge zullen Aad Vos en Klaas Smelik
over de betekenis van de Kristallnacht spreken en over hoe in het geannexeerde Karlsbad een Sudetenduitser zich met de vervolgde Joden solidair betoonde. Harpmuziek zal worden gespeeld door Dorien van Dijk en
chazan Luuc Smit zal psalm 23 (‘De Eeuwige is mijn herder’) ten gehore brengen.

De herdenking van de
Kristallnacht 1938
vindt plaats op
woensdag 9 november a.s.
van 20.00-21.30 uur
in de Synagoge
van Middelburg.
Toegang vrij.
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Etty Hillesum
Onderzoekscentrum
Het EHOC is op werkdagen
tussen 13.30-16.30 uur te
bezoeken in het Zeeuws Archief,
Hofplein 16 in Middelburg.
Voor informatie kunt u contact
opnemen via info@ehoc.nl of
telefonisch: 0118-678835
Interieur van het EHOC

Comité van Aanbeveling
Het 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 van het University College Roosevelt



Dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief



Dr. P.J. Moree, directeur ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Colofon
Uitgave van het
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
in Middelburg.
Verschijnt twee keer per jaar in
gedrukte en digitale versie.
Redactieadres:
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Hofplein 16
4331 CK Middelburg
Tel. 0118-678835
E. info@ehoc.nl
www.ehoc.nl
De artikelen zijn geschreven door
de directeur van het EHOC
prof. dr. Klaas A.D. Smelik
tenzij anders vermeld.

Bestuur EHOC
Het Bestuur van de Stichting Etty Hillesum
Onderzoekscentrum is als volgt samengesteld:


Prof. dr. Klaas A.D. Smelik, voorzitter



Prof. dr. Albert Clement, vicevoorzitter



Drs. Aad Vos, secretaris



Drs. Julie Benschop, abactis



Chris Lobbezoo, penningmeester



Drs. Léon Dewitte, evenementen



Mr. Peter Katsburg, externe vertegenwoordiging

