
Inspiratie
De dagboeken van Etty Hillesum zijn nog altijd 

een inspiratiebron voor veel mensen. Op basis 

van haar werk verschijnen nog steeds liedjes, 

toneelstukken en schilderijen. 

Laat je inspireren!
Als je de teksten van Etty Hillesum leest, wat zou 

jij daar dan mee willen doen? 

Maak een filmpje van jouw liedje, toneelstuk, 

gedicht, schilderij of wat er in je op komt en up

load dat voor 15 april op 

www.facebook.com/EttyHillesum100jaar.

De makers van de meest bijzondere inzendingen 

worden uitgenodigd om die op 8 mei 2014 in de 

Hollandsche Schouwburg in Amsterdam aan een 

publiek te tonen. 

De Hollandsche Schouwburg
De Hollandsche Schouwburg is de voormalige 

deportatieplaats voor Joden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en de huidige herinneringsplek 

ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers. 

Nu maakt de Hollandsche Schouwburg onderdeel 

uit van het Joods Cultureel Kwartier.

Vanaf 15 januari kun je in de Hollandsche Schouw

burg dagboekfragmenten van Etty Hillesum zien. 

Kijk op www.hollandscheschouwburg.nl voor meer 

informatie en ook de educatieve programma’s.

voor meer informatie:

www.jhm.nl/ettyhillesum

www.kampwesterbork.nl

 www.jannyvandermolen.nl

www.ksmelik.be

www.ehoc.ugent.be/nl

www.100jaarettyhillesum.nl

 www.uitgeverijbalans.nl

etty hillesum, 1937

zesde klas deventer gymnasium, 1933

laatste briefkaart



Ze was 26 toen de oorlog begon: Etty Hillesum. 

Minder dan een jaar later begon ze een dagboek 

te schrijven, dat nog altijd wereldwijd in vele 

talen wordt gelezen. Dat dagboek – een stapeltje 

eenvoudige schriftjes – schreef Etty aanvanke

lijk omdat ze ‘innerlijk verstopt’ was als gevolg 

van grote spanningen binnen haar familie. 

Maar naarmate de oorlog vorderde en het Etty 

als Joodse vrouw duidelijk werd dat de nazi’s 

uit waren op de vernietiging van de Joden, 

begon ze over heel andere onderwerpen te 

schrijven. 

Etty schreef over haar liefde voor mensen en 

voor het leven. Ze vertelde hoe ze aankeek tegen 

antisemitisme en tegen haat in het algemeen. 

Meer en meer kwam ze tot de conclusie dat 

ze zich niet wilde afsluiten voor de verschrik

kingen om haar heen. In kamp Westerbork, waar 

ze een tijdlang werkte, probeerde ze zoveel 

mogelijk iedereen tot steun te zijn. Over het 

leven daar schreef ze twee lange, zeer aangrij

pende brieven. Eind 1943 werd ze vermoord 

in AuschwitzBirkenau, 29 jaar oud.

Op 15 januari 2014 is het 100 jaar geleden dat 

Etty Hillesum is geboren.

Actuele thema’s
De thema’s waar Etty over schrijft 

zijn nog steeds actueel. Ze schrijft 

over haar familie, over de zoek

tocht naar zichzelf, naar de lief

de, maar ook over lijden, haat 

en de dood. Ze deelt haar ge

dachten over vrouwzijn, de ziel, 

over God en het jodendom.

Welk thema spreekt jou daarin aan en 

waarom?

➔ haat

‘Het is het enige en het enige, Klaas, 

ik zie geen andere weg, dat ieder van 

ons inkeert in zichzelf en in zichzelf 

uitroeit en vernietigt al datgene, 

waarvoor hij meent anderen te 

moeten vernietigen. En laten we 

ervan doordrongen zijn, dat ieder 

atoompje haat, dat wij aan deze 

wereld toevoegen, haar onherberg

zamer maakt dan ze al is.’ 

(23 september 1942) 

Deze tekst is in woii geschreven. Ken je een 

situatie in deze tijd waar de tekst bij past?

➔ verhouden tot anderen: 

liefde tussen twee mensen, 

liefde voor de medemens

‘Ik geloof niet, dat ik deug voor één 

man en ook niet meer voor de liefde 

van één man. Het is me soms net of 

ik het eigenlijk een beetje kinder

achtig vind, dat liefhebben van één 

mens. Ik zal ook niet één man trouw 

kunnen zijn. Niet vanwege andere 

mannen, maar omdat ik zelf uit 

zoveel mensen besta.’ 

(6 oktober 1941)

Hoe denk je daar zelf over?

➔ het vinden van jezelf

‘Ik móet me echt weer met mezelf 

bezighouden anders wordt het weer 

een opstopping van jewelste.’ 

(29 september 1941)

Wat denk je dat Etty daarmee bedoelt?

Etty Hillesum 
Ik zou lang willen leven

geboortehuis in middelburgde dagboeken

lagere school deventer, 1926 moeder rebecca hillesum-bernstein, 1914

vetrek van een transport uit kamp westerbork
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