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INLEIDING

In de zomer van 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, dat de serie ‘Etty Hille-
sum Studies’ uitbrengt, van Gent naar Middelburg verhuisd, de stad waar Esther Hille-
sum op 15 januari 1914 in het ouderlijke huis aan het Molenwater werd geboren. Je zou 
kunnen zeggen dat zij 101 jaar later is thuisgekomen, ook al heeft de familie Hillesum 
slechts kort in de Zeeuwse hoofdstad gewoond. Thuis was voor Etty Hillesum echter 
niet aan één bepaalde plaats gebonden. Vandaar dat voor de plaquette, aangebracht op 
haar geboortehuis, het volgende citaat uit de dagboeken is gekozen:

Op iedere plek van deze aarde is men “thuis”, wanneer men alles in zich 
draagt.1

Afb. 1 Plaquette, aangebracht op het 
geboortehuis van Etty Hillesum,  
Molenwater 77 te Middelburg 
(fotograaf: Aart van Belzen).

1 Het Werk, 555; zondagavond 20 september 1942.
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In dit zevende deel van de Etty Hillesum Studies zijn verschillende bijdragen gebundeld, 
die betrekking hebben op het werk van Etty Hillesum en de receptie ervan, op haar 
gedachtewereld in vergelijking tot die van geestverwanten, op haar geloof in God en de 
mensheid, op haar keuze voor haar volk en op de mensen in haar omgeving, plus nog 
aanvullende documenten. 

Ook de tekst van de toespraak die burgemeester Harald Bergmann bij de opening 
van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg hield, is in dit deel opgeno-
men.

In haar bijdrage ‘“Hineinhorchen” en schrijven: De taal van Etty Hillesum’ onder-
zoekt Marja Clement, verbonden aan de Universiteit Zürich, wat de kenmerken van het 
taalgebruik van Hillesum zijn. Een omvangrijke studie zou nodig zijn om haar taalge-
bruik tot in detail te beschrijven. Dit artikel is hiertoe een eerste verkenning en leidt tot 
de volgende conclusie, die aan de hand van vele citaten aannemelijk wordt gemaakt: de 
taal van Etty Hillesum is rijk aan beeldspraak, bevat metaforen en metonymia, subtiele 
humor en ironie, en wordt gekenmerkt door een originele, unieke stijl. Geen wonder 
dus dat zelfs felle critici van Etty Hillesum, zoals indertijd Karel van het Reve, hebben 
moeten toegeven dat zij over een bijzonder literair talent beschikte.

In de bijdrage van Jurjen Wiersma, ‘Men zou de Kroniek moeten schrijven van Wes-
terbork’ staat kamp Westerbork in het centrum. Rondom dit centrum is een aantal 
concentrische cirkels (kamp Vught, werk- en vernietigingskamp Auschwitz, de Sjoa) 
getrokken, zodat het in een bredere context wordt geplaatst. Etty Hillesum wilde een 
tijdsbeeld, een kroniek van doorgangskamp Westerbork schetsen. Zij maakte er kennis 
met een gruwelijk stukje van het Joodse ‘Schicksal’. Haar getuigenis bleef onvoltooid; 
zij werd om het leven gebracht door de nazi’s. Over de Tweede Wereldoorlog is veel 
geschreven, ook over kamp Westerbork, recentelijk door de jonge historica Eva Moraal. 
Haar deelstudie, die opvalt door een trefzekere balans tussen afstandelijkheid en betrok-
kenheid tot het onderwerp, brengt de lezer nader tot de intrigerende persoonlijkheid van 
Etty Hillesum en haar streven om het leven in kamp Westerbork in beeld te brengen. 
Geen eenvoudige taak! Om dit te kunnen zou men een groot dichter moeten zijn, kreeg 
Etty Hillesum van een medegevangene te horen. Niettemin vormen de twee brieven uit 
Westerbork het hoogtepunt van haar oeuvre.

Lotte Bergen schreef – met haar recente Masterscriptie (Universiteit Leiden) als basis 
– een uitvoerige bijdrage: ‘Handelingsvrijheid binnen nazibegrenzing: Etty Hillesum 
en haar invulling van het Massenschicksal’, waarin zij ingaat op de vraag welke hande-
lingsvrijheid Etty Hillesum in haar benarde situatie niettemin voor zich heeft kunnen 
realiseren. Haar conclusie is dat – terwijl de verschrikkingen van het naziregime steeds 
meer het leven van de Joden in Nederland in hun greep kregen – Etty Hillesum niet 
alleen in staat was om het leven toch als mooi en zinrijk te ervaren, maar dat zij ook bin-
nen de beperkingen door de bezetter aan de Joden opgelegd, zelf invulling bleef geven 
aan haar lot. Haar bijzondere houding tegenover de Jodenvervolging en haar vrijwillige 
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keuze voor kamp Westerbork tonen volgens Bergen haar moed om de eigen koers te 
bepalen en getuigen van Hillesums standvastigheid om de ‘kroniekschrijfster’ van haar 
tijd te worden.

De Zwitserse theoloog Pierre Bühler van de Universiteit Zürich ziet in zijn bijdrage 
‘Het lichamelijke gebed bij Etty Hillesum’ een interessant contrast tussen Ludwig Witt-
genstein en Etty Hillesum, als het om bidden gaat. In een aantekening van Wittgenstein 
uit 1946 staat: ‘Ik kan niet neerknielen, om te bidden, omdat mijn knieën als het ware 
verstijfd zijn. Ik ben bang om te bezwijken, in te storten, als ik week zou worden.’ Een 
heel andere ervaring heeft Etty Hillesum in dit opzicht. Hoewel het geknield bidden in 
haar eigen Joodse traditie geen gebruik is, ontdekte zij dat zij door knielend te bidden 
een vorm van religieuze expressie had gevonden die haar wonderwel paste – zozeer zelfs 
dat zij het plan had hierover een novelle te schrijven, getiteld: ‘Het meisje, dat niet knie-
len kon’. Bühler concludeert: ‘Wittgenstein vreesde dat een mens van knielen slap en 
week zou worden. Etty Hillesum werd van het knielen juist sterker.’ En vanuit die kracht 
kon zij ook andere mensen helpen in hun grote nood.

In Hillesums dagboeken speelt Hertha2 Levi een belangrijke rol als de onzichtbare 
en tegelijkertijd immer aanwezige verloofde van Julius Spier. In januari 2014 overleed 
Herta Grove-Levi in de Verenigde Staten op 97-jarige leeftijd. Tijdens haar latere leven 
is zij bijzonder gesloten geweest over haar vroegere relatie met Julius Spier. Toch is het 
Alexandra Nagel gelukt om tot een reconstructie van de liefdesgeschiedenis tussen de 
twee te komen, waarvan zij in haar bijdrage ‘Herta Levi, de onzichtbare figuur in de 
dagboeken van Etty Hillesum’ verslag doet.

In zijn artikel ‘Esthetische Spiegels: Etty Hillesum en Rainer Maria Rilke’ bestudeert 
Meins Coetsier de invloed van Rilke op Hillesums literaire nalatenschap. Door middel 
van een literaire hermeneutiek worden er drie grondmotieven zichtbaar: Ichbinbeidir! 
Gott reift! en Geduld ist alles! Deze bijdrage reflecteert de boeiende uitdaging om de 
talrijke notities, dagboeken en gedichten van deze twee schrijvers te doorgronden – als 
ware het seelische spiegels van het mens-zijn. Of zoals Etty Hillesum het formuleerde:

En waarover moet je nu praten als je met vele zorgen en verantwoordelijk-
heden op enige vierkante meters afgerasterde heidegrond zit, in de armoe-
digste provincie van Holland? Natuurlijk over Rainer Maria Rilke.

Redactielid Gerrit Van Oord heeft een nog niet gepubliceerd artikel van de Italiaanse 
Hillesum-onderzoekster Maria Gabriela Nocita vertaald en ook kort ingeleid. In deze 
bijdrage ‘Etty Hillesum en Primo Levi tussen de verdronkenen en de geredden: Ervarin-
gen van innerlijke vrijheid’ onderzoekt Nocita het thema dat beide auteurs, Etty Hille-

2 In de dagboeken wordt de naam ‘Hertha’ met een ‘h’ gespeld; later is de naam op zijn Engels gespeld: 
‘Herta’.
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sum en Primo Levi, bezighoudt: hoe behoudt men zijn menselijke waardigheid onder 
extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in een nationaalsocialistisch vernietigings- en 
concentratiekamp als Auschwitz. Zij concludeert dat Hillesum in vergelijking tot Levi 
een stap verder zet, in die zin dat zij de menselijke waardigheid laat wortelen in een 
ethisch-religieuze dimensie, waardoor haar visie optimistischer uitvalt dan die van Levi.

Maria Gabriela Nocita heeft zich niet alleen met een vergelijking tussen Etty Hille-
sum en Primo Levi beziggehouden, zij heeft in een in het Italiaans verschenen artikel 
ook de visie van de Duitse socioloog Ulrich Beck op Etty Hillesum zeer kritisch beoor-
deeld. Niettemin speelt het hoofdstuk dat Ulrich Beck in zijn boek ‘Der eigene Gott’ 
aan Etty Hillesum wijdde, een belangrijke rol in de receptie van Etty Hillesum – reden 
voor Klaas Smelik om hieraan aandacht te besteden in zijn bijdrage ‘Ulrich Becks visie 
op Etty Hillesum’.

De bijdrage van Ria van den Brandt, ‘Lopend onderzoek: De citaten van Etty Hil-
lesum in Levenskunst’, is een verslag van een lopend onderzoek naar de herkomst van 
de 43 citaten van Etty Hillesum in het vriendenboekje Levenskunst: Gedachten van 
week tot week, samengesteld door A.J.C. van Seters. De handgeschreven passages in het 
onderzochte exemplaar zijn van Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman. Naast 
opvallende gelijkenissen en kleine verschillen met Hillesums dagboeken zien wij ook 
een aantal grote verschillen: elf handgeschreven citaten uit Levenskunst zijn door Etty 
Hillesum overgeschreven van auteurs die in haar dagboeken nergens worden genoemd. 
Het gaat om Ebba Pauli, Kees Schuurman, Frederik van Eeden, Giovanni Papini, Julia 
de Beausobre en Alexander Eastman. Deze herontdekte bron laat zien dat Hillesums 
persoonlijke canon nog veel rijker is geweest dan de dagboeknotities suggereren.

‘Wie was Etty’s tandarts?’ vroeg Alexandra Nagel zich afgelopen voorjaar af. ‘Hoezo 
zou Etty hem Alfred noemen, als hij inderdaad Antoine van Renterghem zou zijn, zoals 
het notenapparaat in Het Werk oppert?’ Zij ging op zoek en kwam uit op Alfred Cats. 
Deze tandarts woonde in een naburig gelegen straat in Amsterdam en bleek getrouwd 
met Hanna Hillesum. ‘Zou Hanna familie zijn van Etty?’ was Nagels volgende vraag. En 
voordat zij er erg in had, puzzelde zij de stamboom van de familie Hillesum bij elkaar en 
legde die vast in haar tweede bijdrage in deze bundel, getiteld: ‘De Hillesum-stamboom’.

Dit deel sluit af met een uitvoerige bespreking van het boek van Tjeu van den Berk, 
In de ban van Jung: Nederlanders ontdekken de analytische psychologie door Janny van der 
Molen. Etty Hillesum vond inspiratie bij vele schrijvers en denkers. Carl Gustav Jung 
was één van hen. In het genoemde boek stelt theoloog Tjeu van den Berk echter dat Jung 
naast Rainer Maria Rilke dé grote inspirator van Etty Hillesum is geweest. Is dit wel zo? 
En doet het er toe? zo vraagt theoloog en schrijfster Janny van der Molen zich af. Het 
gaat toch uiteindelijk om wat Etty Hillesum heeft geschreven en ons heeft nagelaten.

Middelburg, 7 oktober 2015
Redactie Etty Hillesum Studies




