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Op  juni 2006 werd aan de 

Universiteit Gent het Etty 

Hillesum Onderzoekscen-

trum (EHOC) officieel geo-

pend. Sindsdien coördineert 

en stimuleert het EHOC on-

derzoek naar de oorlogsdag-

boeken en -brieven van Etty 

Hillesum (1914-1943). On-

derzoekers van verschillende 

disciplines uit binnen- en 

buitenland zijn met het cen-

trum geassocieerd. 

Het onderzoekscentrum fun-

geert als een contactforum, 

dat de studie naar de nage-

laten geschriften van deze 

bijzondere auteur op ver-

schillende wijze wereldwijd 

zichtbaar maakt en coördi-

neert. Het EHOC staat onder 

leiding van prof. dr. Klaas 

A.D. Smelik. 

In de zomer van 2015 is het 

EHOC naar het Zeeuws Ar-

chief in Middelburg ver-

huisd. Er bestaat een nauwe 

samenwerking met het Uni-

versity College Roosevelt 

(UCR) en het Roosevelt Stu-

dy Center (RSC), alsook met 

de Stichting Synagoge Mid-

delburg en ZB| Planbureau 

en Bibliotheek van Zeeland. 

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 geschie-

denis van Joden in Zeeland 

en wil zij ook volgende gene-

raties betrekken bij leven en 

werk van Etty Hillesum. Zo 

is de plaats waar zij eens is 

geboren, nu het knooppunt 

geworden van internationaal 

onderzoek naar haar leven 

en werk. Onderzoekers, kun-

stenaars en journalisten, 

ook vanuit het buitenland, 

weten de weg naar het 

EHOC te vinden, zoals de 

Australische kunstenaar 

Mark Visione (zie pag.5). 

     WELKOM BIJ HET ETTY HILLESUM  

                      ONDERZOEKSCENTRUM 

IN DIT NUMMER: 

        

 Boekpresentatie  

mijlpaal voor het 

EHOC 

 Onderscheiding voor 

Etty Hillesum 

 Bezoek Israëlische 

Ambassadeur 

 Tentoonstelling   

werk Mark Visione 

 Tentoonstelling     

Middelburg en de  

Mediene           

Mark Visione ”Prayer” 
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Boekpresentatie mijlpaal voor het EHOC 

door prof. dr. Jurjen Wiersma ( Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel) 

De afkorting EHOC staat voor het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarvan Klaas A.D. Smelik de 

geestelijke vader en directeur is. Dit centrum is op 13 juni 2006 aan de Universiteit Gent opgericht. 

De doelstelling is het werk van Etty Hillesum (1914-1943), haar oorlogsdagboeken en -brieven, te be-
studeren en te onderzoeken. Het is in korte tijd uitgegroeid tot een prominent contactforum dat na-

der onderzoek initieert, conferenties en tentoonstellingen organiseert en, niet te vergeten, onder-

zoeksresultaten publiceert. Daartoe dienen drie communicatiekanalen:  het EHOC-bulletin, het huis-

orgaan; de serie Etty Hillesum Studies die wordt verzorgd door Garant uitgevers in Apeldoorn-

Antwerpen en tenslotte uitgeverij Brill in Leiden-Boston, de uitgever die het EHOC internationaal on-

der de aandacht brengt.  

In 2015 is het EHOC verhuisd 

naar Middelburg, de Zeeuwse 

hoofdstad, waar Hillesums wieg 
stond. Het vindt onderdak in het 

Zeeuws Archief en al gauw blijkt 

dat EHOC, University College 

Roosevelt (UCR) en het Roosevelt 

Study Center (RSC) het intellec-

tueel en wetenschappelijk goed 
met elkaar kunnen vinden. Ook 

het bestuur van de stad is in zijn 

nopjes met de komst van het 

EHOC. Burgemeester Harald 

Bergmann noemt het een verrij-

king voor de samenleving ‘in rela-

tie tot wat er gebeurde in de 

Tweede Wereldoorlog en wat we 
vandaag meemaken’. De samen-

werking komt in optima forma tot 

uitdrukking bij de presentatie 

van een monumentaal, door Brill 

uitgegeven boek met papers en 

referaten van een studieconferen-
tie die in januari 2014 aan de 

UGent plaatsvond. De titel is The 
Ethics and Religious Philosophy of 
Etty Hillesum.* De presentatie is 

een wetenschappelijke, feestelijk-

muzikaal omlijste, gebeurtenis op 

donderdagmiddag 6 april 2017 in 

de fraaie Burgerzaal van het Ou-
de Stadhuis in het centrum van 

Middelburg. Het is een gezamen-

lijk project van het Etty Hillesum 

Onderzoekscentrum en het Uni-

versity College Roosevelt, waarbij 

vele genodigden, belangstellen-
den, vrienden en vrijwilligers van 

het EHOC, medewerkers en stu-

denten van het UCR aanwezig 

zijn.  
                              Vervolg pag. 3 

 

 

Onderscheiding voor Etty Hillesum 

Op  15 maart 2017 is Etty Hillesum (1914 -1943) in Milaan pos-
tuum geëerd als Rechtvaardige Wereldwijd door het planten 
van een boom en het onthullen van een plaquette in het park 
Monte Stella. Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik hield als hoeder van 
het geestelijke gedachtengoed van Etty Hillesum hierbij een 
korte toespraak. De ceremonie vond plaats onder grote be-
langstelling onder meer van honderden scholieren en studen-
ten. 

De onderscheiding Rechtvaardige Wereldwijd wordt verleend 
door de organisatie Gariwo (Garden of the Righteous Worldwi-
de) die nauw  samenwerkt met het bekende Yad Vashem in Je-
rusalem, de Israëlische organisatie voor het herdenken van de 
Holocaust slachtoffers en het eren van personen en organisaties 
die zich hebben ingezet tijdens de Nazi periode voor hulp aan 
Joodse burgers. Gariwo streeft ernaar om de boodschap van 
rechtvaardigheid wereldwijd te verspreiden om daardoor geno-
cide in de toekomst te voorkomen. 

Etty Hillesum kreeg deze onderscheiding voor de tomeloze zorg 
die zij besteedde aan haar lotgenoten die via kamp Westerbork 
werden afgevoerd naar de vernietigingskampen in Duitsland en 
Polen. 

 

Samen met Etty Hillesum kregen vier nog in leven zijnde per-
sonen de onderscheiding Rechtvaardige Wereldwijd 

toegekend. Dat waren:                      Vervolg pag. 3 

De burgemeester van Milaan en  

 Klaas Smelik onthullen de plaquette 
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De hoofdmoot van de middag be-

staat uit twee lezingen. Dr. Klaas 

Smelik schetst perspectieven in 
het onderzoek naar Hillesums 

brieven en dagboeken. Hij leidt 

zijn gehoor in in de veelzijdige per-

soonlijkheid die zij moet zijn ge-

weest. Eén enkele benadering doet 

geen recht aan haar bijzondere 
wijze van leven en denken. Wie 

haar wil leren kennen, moet ruim 

een dozijn invalshoeken kiezen, 

zoals de biografische (haar familie, 

het gezin, de Russische wortels 
van moederszijde, de vrienden-

kring, medestudenten), de biblio-

grafische (de teksten die zij las, 

zoals Dostojewski, Jung, Rilke), de 

literaire  (neem de teksten die zij 

schreef in brief en dagboek, het 
feit dat zijzelf wilde gaan schrijven 

als journalist, romanschrijver of 

chroniqueur van het kampleven in 

Kamp Westerbork) – om alleen 

deze drie invalshoeken te noemen. 
 

Dr. Meins Coetsier, staflid van het 

EHOC, belicht in zijn referaat het 

dialogisch denken van Joodse filo-

sofen, zoals Buber, Levinas en Ro-

senzweig. Hun filosofie heeft een 
sterk stempel gedrukt op Hil-

lesums visie op mens en wereld. 

Dialogische bezieling kenmerkt 

haar. Eerst en vooral wil zij niet 

toegeven aan haat(gevoelens), ook 

niet in het doorgangskamp Wes-
terbork. Haat doet een mens te-

kort. Haar stelling is dat je een 

mens, ook een vijand, overeen-

komstig Bubers bekende woord-

paar Ik-Gij tegemoet moet treden 

als een ander ik. Het is geen ding 
maar een Gij. Deze grondhouding 

verheft mensen; zo wordt een vij-

and tegenstander. Met een tegen-

stander is een relatie, een Bezie-
hung, een dialoog mogelijk. Dit 

was haar diepste ambitie: de ander 
zo nabij komen dat je samen iets 

weergeeft en verwerkelijkt van de 

Ander. 

 

Rest te vermelden dat dr. Albert 

Clement, musicoloog aan het URC 
en de Universiteit Utrecht,  de gas-

ten op donderdagmiddag 6 april 

2017 welkom heette en een korte 

toelichting gaf bij het programma. 

 
Dr. H.H van den Brink, decaan en 

sociaal-politiek filosoof aan het 

URC en de Universiteit Utrecht, 

mocht het eerste exemplaar van 

het genoemde congresboek in ont-

vangst nemen. Met een ongedwon-
gen receptie werd de bijeenkomst 

afgesloten. 

* Klaas A.D. Smelik, Meins G.S. 
Coetsier & Jurjen Wiersma (eds), 
The Ethics and Religious Philoso-
phy of Etty Hillesum: Proceedings 
of the Etty Hillesum Conference at 
Ghent University, January 2014 

[Supplements to the Journal of 
Jewish Thought and Philosophy, 

volume 28] (Leiden & Boston: Brill, 

2017). ISBN: 9789004341333 

 Pinar Selek (1971), een Turkse 
sociologe, publiciste, feministe en 
voorvechtster van rechten voor 
minderheden, zij verblijft in bal-
lingschap in Frankrijk; 

 Raif Badawi (1984), uit  Saoedi-
Arabië, blogger en mensenrech-
tenactivist, zit  gevangen; 

 Lassana Bathily (1990), uit Mali, hij 
redder een aantal klanten bij de 
gijzeling en aanslag in een Joodse 
supermarkt Hyper Cacher in Parijs 
op 9 januari 2015;  

 Hamadi ben Abdeslam. (1970), uit 
Tunesië, reisleider, hij redde 45 
Italiaanse toeristen tijdens de ter-
roristische aanslag op 18 maart 
2015 bij bet Bardomuseum in Tu-
nis.  
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Het was een bijzonder be-
zoek aan het EHOC op don-
derdag 11 mei 2017. De 
nieuwe ambassadeur van 
Israël in Nederland, Aviv 
Shir-On, bezocht Middel-
burg. Dit bezoek omvatte 
ook het Zeeuws Archief en 
het Etty Hillesum Onder-
zoekscentrum.  

De ambassadeur is duidelijk 
een man met veel ervaring, 
als diplomaat en als mens, 
zoals uit zijn korte toespraak 
bleek. Caroline Diepeveen 
heeft hem namens het EHOC 
een exemplaar van de He-
breeuwse vertaling van ‘Het 
Verstoorde Leven’ overhan-
digd, nadat EHOC-directeur 
Klaas Smelik eerst een korte 
uiteenzetting had gegeven 
over wie Etty Hillesum was 

en wat de betekenis van haar 
werk is voor de huidige gene-
ratie. De ambassadeur was 
verrast door deze publicatie, 
die hij nog niet kende. Toen 
hij in de boekenkast van het 
EHOC de vele vertalingen van 
Hillesums geschriften zag, 
pleitte hij ervoor om haar 
dagboeken ook in het Ara-
bisch te vertalen. Hij lichtte 
toe dat naast de onverzoenlij-
ke Arabieren die hun haat 
koesteren, er ook Arabieren 
zijn die open staan voor nieu-
we wegen om tot vrede te ko-
men. Voor hen zou Etty Hil-
lesum een belangrijke inspi-
ratiebron kunnen zijn. Wij 
hebben de raad van de am-
bassadeur meteen aan de uit-
geverij van Hillesums nagela-
ten werk doorgegeven. 

BEZOEK ISRAËLISCHE AMBASSADEUR AAN HET EHOC 

Ambassadeur de heer 
 Aviv Shir-On schrijft  

in het gastenboek 
 

Carolien Diepeveen over-
handigt de  Hebreeuwse  
vertaling van  
Het  Verstoorde Leven 



   EHOC-bulletin nummer 8, juni 2017                                              Pagina  2 EHOC-bulletin nummer 8, juni 2017                                               Pagina  5 

Op maandag 22 mei 2017 werd in De 
Drvkkery, Middelburg, de expositie van 
de Australische kunstenaar Mark Visione 
geopend. De kunstwerken vormen een 
respons op leven en werk van Etty Hil-
lesum. De tentoonstelling is nog tot 26 
juni te zien. 

 
In zijn lezing legde dr. Hans Bloemsma 
(UCR) uit dat de cyclus van werken op ba-
sis van de dagboeken en brieven van Etty 
Hillesum uit de tijd van de Tweede Wereld-
oorlog gemaakt zijn in het kader van een 
doctoraatsonderzoek in Visual Arts aan 
het Sydney College of the Arts (Universiteit 
van Sydney, Australië). Het proefschrift 
onderzoekt de maatschappelijke reactie op 
oorlog en – meer in het bijzonder – het ant-
woord van kunstenaars op het verschijnsel 
oorlog. 
De mogelijkheid om promotie-onderzoek te 
doen door een artistieke respons in plaats 
van het schrijven van een proefschrift is in 
Nederland nog niet zo bekend, maar wel 
een mogelijkheid binnen het UCR.  
Het  duo Mozaïek sloot de opening af met 
een overtuigende uitvoering van ‘Bei mir 
bist du schön’, de enige popsong die in de 
dagboeken van Etty Hillesum wordt ge-
noemd. 

TENTOONSTELLING VAN MARK VISIONE 

Mark Visione 
Respons op Etty Hillesum 

Tentoonstelling is te       

bezichtigen tot 26 juni    

in de Drvkkery aan de 

Markt 51 in Middelburg 

Ma.              11.00—18.00 

Di .Wo. Vr.     9.30—18.00 

Do.                 9.30—21.00 

Za.                 9.30—17.30 
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AANKONDIGING VAN DE TENTOONSTELLING  

De geschiedenis van de Joden 

in Middelburg en de rest van 

Zeeland kenmerkt zich door de 

afwisseling van bloei en neer-

gang, met het jaar 1942 als ab-

solute dieptepunt. De deportatie 

van de Joodse Zeeuwen in dat 

jaar – een weg die voor ongeveer 

de helft van hen via Amsterdam 

naar de vernietigingskampen in 

Polen leidde – leek het einde te 

betekenen van het Joodse leven 

in Zeeland. Maar de essentie 

van het jodendom is leven – ook 

uit dit dieptepunt bleek een weg 

omhoog te zijn. De synagoge 

van Middelburg, die tijdens de 

oorlog in een puinhoop was ver-

anderd, werd in volle glorie her-

steld, terwijl ook de Joodse ge-

meente van Zeeland is herleefd. 

Als teken hiervan weerklinkt in 

de fraaie Middelburgse synago-

ge elke sjabbat en elke feestdag 

de stem van de voorzanger, die 

zo een brug slaat naar verleden 

en toekomst.  

Het Joodse verleden in Zeeland 

kende een bloeiperiode tijdens 

de zeventiende eeuw, toen Por-

tugese  

Joden zich in Middelburg ves-

tigden en in de Zeeuwse hoofd-

stad veilig konden terugkeren 

naar de godsdienst die zij onder 

de druk van de Spaanse inqui-

sitie hadden moeten verlaten.  

 

 

 

In de achttiende eeuw zien wij 

dat de Portugese Sefardi- 

sche Joden grotendeels plaats 

maken voor de Duitse Asjke-

nazische Joden. 

De negentiende eeuw staat in 

het teken van sociale integratie, 

die mogelijk was geworden 

sinds de maatschappelijke ge-

lijkstelling van de Joden tijdens 

de Bataafse Republiek en de 

maatregelen van koning Willem 

I, waarbij de ‘Joodse natie’ werd 

veranderd in een Nederlands 

kerkgenootschap. In die periode 

leefden overal in Zeeland Joden 

vreedzaam te midden van hun 

christelijke buren en verdien-

den zij hun brood naar eigen 

keuze – een recht dat hun in 

het verleden steeds was ont-

zegd. In de loop van de eerste 

helft van de twintigste eeuw 

neemt het aantal Joden in an-

dere delen van Zeeland af en 

concentreert de Joodse presen-

tie zich steeds meer in Middel-

burg, tot aan het fatale jaar 

1942. 

Bijzondere aandacht wordt be-

steed aan vier Middelburgers, 

die van historische betekenis 

zijn geweest: Menasseh ben Is-

raël en Jacob Juda Leon Tem-

plo (zeventiende eeuw), Marc 

Herman Boasson en Etty Hil-

lesum (twintigste eeuw). 

‘Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen’ 

Parochet uit 1829 
Synagoge Middelburg 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het  

Etty Hillesum Onderzoekscentrum en  

ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 

 en is te bezichtigen van 16 juni tot 2 september 2017 

in de ZB aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg . 



   EHOC-bulletin nummer 8, juni 2017                                              Pagina  2 EHOC-bulletin nummer 8, juni 2017                                               Pagina  7 

Ter gelegenheid van de ten-

toonstelling ‘Middelburg en 

de Mediene’ verschijnt bij 

uitgeverij Garant een boek 

met dezelfde titel. Hieraan 

werkten een tiental deskun-

digen samen onder redactie 

van prof. dr. Klaas A.D. 

Smelik en prof. dr. Arjan 

van Dixhoorn. Het boek is 

rijk geïllustreerd, zowel in 

zwart-wit als in kleur. 

De geschiedenis van de Joden 

in Middelburg en de rest van 

Zeeland is een fascinerend on-

derwerp, waarin actuele the-

ma’s als godsdienstvrijheid, 

tolerantie, integratie en discri-

minatie een belangrijke rol 

spelen. Middelburg is trots op 

zijn vrijheidsgezindheid en in-

derdaad, toen Portugese Joden 

zich aan het begin van de ze-

ventiende eeuw in Middelburg 

vestigden, konden zij in de 

Zeeuwse hoofdstad veilig te-

rugkeren naar de godsdienst 

die zij onder de druk van de 

Spaanse Inquisitie hadden 

moeten opgeven. Ondanks de 

oppositie van de Middelburgse 

kerkenraad werd aan de gods-

dienstvrijheid voor Joden niet 

getornd, ook al werden zij in 

andere opzichten gediscrimi-

neerd. Wanneer de Joden ge-

lijkberechtigd worden aan het 

einde van de achttiende eeuw, 

begint hun integratie in de Ne-

derlandse maatschappij.  

In dit boek wordt in detail ge-

toond hoe succesvol die was 

tot het fatale jaar 1942, toen 

de Zeeuwse Joden werden ge-

deporteerd naar Amsterdam 

op weg naar de vernietiging.  

Dit leek het einde te betekenen 

van het Joodse leven in 

Zeeland, maar het is anders 

gegaan, zoals in dit boek wordt 

uiteengezet. De synagoge van 

Middelburg, die tijdens de oor-

log in een puinhoop was ver-

anderd, werd in volle glorie 

hersteld, terwijl ook de Joodse 

gemeente van Zeeland is her-

leefd. Als teken hiervan weer-

klinkt in de fraaie Middelburg-

se synagoge elke sjabbat en 

elke feestdag weer de stem van 

de voorzanger. Zo wordt de 

boeiende geschiedenis van de 

Joden in Zeeland in dit rijk 

geïllustreerde boek levendig 

beschreven door een keur van 

deskundigen, waardoor een 

veelzijdig beeld ontstaat van 

de plaats die deze bevolkings-

groep binnen Zeeland heeft 

ingenomen en nog steeds in-

neemt door de eeuwen heen. 

AANKONDIGING VAN HET BOEK  

MIDDELBURG EN DE MEDIENE 

Het boek  

Middelburg en de Mediene 

is vanaf 

16 juni te koop  

in de boekhandel  

en bij het EHOC 

voor € 30,00. 

OPENINGSTIJDEN TENTOONSTELLING MIDDELBURG EN DE MEDIENE:   

  MAANDAG:        13.00—20.00 UUR 

  DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG: 10.00—20.00 UUR 

  ZATERDAG:            10.00—16.00 UUR 

  ZONDAG:       GESLOTEN 
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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 opne-

men via info@ehoc.nl of  

telefonisch: 0118-678835 

 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 

 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 

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.  

Klaas Smelik in gesprek met jongeren  
tijdens de ceremonie in Milaan 

 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 
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