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en Kunsteducatie Walcheren samen met de kunstenaars Bo
de Jong, Liesbeth Labeur en dichter Anna de Bruyckere de
schouders zetten onder een gezamenlijk project: “Worden wie
je bent”. Daarin zijn teksten van Etty Hillesum gekoppeld aan
prikkelende werkvormen, die daarmee een rijke en positieve
inspiratiebron voor kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs zijn.
Etty Hillesum schrijft:

“Wanneer men de kracht voor de kleine
dingen heeft, heeft men ze ook voor grote.”
- 17 juni 1942

Dit inzicht hebben we benut bij het aanvragen van fondsen
om het project te kunnen financieren. Met dank aan het
Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, VSB Fonds, Stichting
Moerman Promotie, gemeente Middelburg en het Zeeuws
Archief en diverse kleinere fondsen.
Han Eygenraam
directeur-bestuurder Kunsteducatie Walcheren
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In leiding
“Vruchten en bloemen dragen op elke
plek grond waar men geplant is, zou dat
niet de bedoeling zijn? En moeten wij
er niet aan meehelpen deze bedoeling te
verwezenlijken.” - Etty Hillesum, 2 oktober 1942
In het project Worden wie je bent: anders kijken naar jezelf en naar
de ander staan de gedachten van Etty Hillesum centraal. Etty
werd in 1914 in Middelburg geboren en stierf tijdens de Tweede
Wereldoorlog, vermoord in de gaskamers van Auschwitz in
1943. Haar gedachtegoed is bewaard gebleven dankzij publicatie
van haar dagboeken en brieven.
Tijdens de oorlogsjaren ging Etty op zoek naar zichzelf. Zo
maakte ze een grote persoonlijke, spirituele en filosofische
ontwikkeling door, gevoed door de verschrikkingen van de
oorlog. ‘Worden wie je bent’ en ‘trouw blijven aan jezelf’ werd
voor haar in die tijd een steeds belangrijkere leidraad in haar
leven. In haar dagboekschriftjes en in brieven aan vrienden
beschreef ze haar zoektocht, haar vragen en onzekerheden,
maar ook de inzichten die zich stap voor stap ontvouwden. Het
merendeel is bewaard gebleven en uiteindelijk uitgegeven onder
de titel Etty Hillesum: Het werk. Het vormt een indrukwekkende
weergave van persoonlijke groei en universele wijsheid tegen de
achtergrond van de Jodenvervolging.
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Sinds de eerste publicatie in 1981 heeft Etty met haar
ontwapenende woorden lezers in binnen- en buitenland voor
zich gewonnen. Deze publicatie, de dagboekbloemlezing Het
verstoorde leven, is toe aan haar 26e druk; het verzameld werk
aan zijn 6e. Ook werd haar werk in 19 talen vertaald en werd Etty
in november 2017 in haar geboortestad uitgeroepen tot ‘Grootste
Middelburger Aller Tijden.’ Haar werk heeft nog niets aan
actualiteit en zeggingskracht ingeboet. Wie ze was, hoe ze leefde
en wat ze dacht over hoe mensen met elkaar zouden moeten
omgaan, blijft mensen tot op de dag van vandaag inspireren.

Doel en belang van dit project

In dit project brengen we het gedachtegoed van Etty Hillesum
onder de aandacht van jonge mensen. Via de artistieke en
pedagogisch-didactische werkvormen:
ervaren de leerlingen hoe belangrijk het is om te kunnen
worden wie je bent,
ervaren ze dat dit in een wereld waar haat regeert, 		
vrijwel onmogelijk is,
leren ze inhoud en vorm te geven aan abstracte begrippen als
verscheidenheid, tolerantie en inclusie, en
leren ze ‘anders te kijken naar zichzelf en naar de ander.’
In beeld, vorm en woord maken we samen met de leerlingen de

“En men kan de oorlog en al zijn
uitwassen bestrijden door in zichzelf,
dagelijks ieder ogenblik, de liefde te
bevrijden en een kans te geven om te
leven.” - 28 maart 1942

wereld mooier en gastvrijer voor iedereen, wie je ook bent.
Want de liefde bevrijden zodat iedereen de kans krijgt om te

Niemand wordt geboren met haat, maar door systemen leren

leven, dat is het doel en belang van dit project. Dat is ook wat Etty

mensen wie ze moeten haten, schrijft Etty Hillesum in haar

beoogt:
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dagboek. Tijdens de oorlog en ook nog lang daarna was de
haat tegen de Duitsers groot. Etty worstelde daarmee. Maar als
mensen kunnen leren haten, dan kunnen ze ook leren om lief
te hebben en aardig te zijn voor elkaar, zo redeneerde ze. En
dat ondervond ze ook, steeds sterker naarmate ze meer in haar
dagboek schreef.

Medewerkers en samenstellers

Het project ‘Worden wie je bent: anders kijken naar jezelf en
naar de ander’ is een initiatief van een aantal samenwerkende
personen en instellingen:
Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC): Lauda Maartens

“En laten we ervan doordrongen zijn dat
ieder atoompje haat, dat wij aan deze
wereld toevoegen, haar onherbergzamer
maakt dan ze al is.” - 23 september 1942

Kunsteducatie Walcheren (KEW): Han Eygenraam en
Lonneke de Klerk
PRIMAS Scholengroep: Agnes de Jong
Beeldende kunst: Bo de Jong en Liesbeth Labeur
Literatuur: Anna de Bruyckere
Film: Wietske de Klerk

De liefde moest de basis worden voor een mooiere wereld.
Voor een wereld waarin iedereen kan worden wie hij of zij is.
De eerste stap naar een wereld vol liefde en schoonheid is het
erkennen en verbannen van de haat in onszelf en om ons heen.
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Samenstelling en uitvoering

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Film ‘Worden wie je bent’

1. Fi lm
‘Worden wie je bent’

De film is van de hand van cineaste Wietske de Klerk. De film

2. Nagesprek (incl. extra informatieoverdracht/leesteksten)

is voorzien van een kijkwijzer (zie pagina 16 van deze lesbrief)

3. Beeldende workshops ‘Gesamtkunstwerk’ en ‘Metamorfose’

die zowel door de leerkracht als door de leerlingen gebruikt

4. Schrijfworkshop ‘Brief aan jezelf’

kan worden. De film duurt circa 13 minuten en kan in het
klaslokaal bekeken worden.

De film en het nagesprek worden door de leerkracht begeleid; de
artistieke workshops worden begeleid door de kunstenaars.

Het doel van de film is om de leerlingen te laten kennismaken
met de persoon en het gedachtegoed van Etty Hillesum, tegen

We raden aan om het nagesprek direct te voeren na het vertonen

de achtergrond van de tijd waarin zij leefde. De film beoogt

van de film. De verdieping door middel van informatieoverdracht

verder het opwekken van diepere nieuwsgierigheid, met het

en de korte leesteksten kunnen op een door de leerkracht zelf

doel dat de leerlingen oprecht geïnteresseerd raken in het

te bepalen moment aan de orde komen, maar bij voorkeur wel

onderwerp.

voorafgaand aan de volgende onderdelen van het project. In deze
handleiding zijn ook een beperkt aantal citaten van Etty Hillesum

De cineaste heeft gebruik gemaakt van archiefbeelden, animatie

opgenomen voor tijdens het nagesprek en de verdieping. Het is

en een actrice. Deze actrice kruipt enerzijds in de huid van Etty

belangrijk dat de leerkracht hier aandacht aan besteedt, want bij

en vertaalt haar gedachten naar de leerlingen. Anderzijds stapt

de beeldende werkvormen gaan de leerlingen met deze citaten

zij ook zo nu en dan uit haar rol om in verwondering stil te staan

aan de slag.

bij de moed en moeilijkheid van Etty’s keuzes en gedachten.

Dankzij de verscheidenheid aan werkvormen doet het project
recht aan verschillende manieren van leren. Ook spoort deze
benadering leerlingen aan tot (zelf)onderzoek en nodigt ze uit
tot aandachtig waarnemen, zich openstellen, reflecteren en
creëren. Elk onderdeel is uitgewerkt door een specialist op het
betreffende gebied. Docenten en kunsteducatie-experts hebben
de inhoudelijke samenhang gewaarborgd.

10

11

2. Nagesprek

2. Beeldende workshops

Inclusief extra informatie en
‘Stel je voor…’-teksten

Na de film volgt er een kort nagesprek in het klaslokaal. Het
doel van dit nagesprek is de eerste indruk die de film nalaat
kunnen benoemen, en antwoorden formuleren op vragen
zoals: Wat zag je in deze film? Wie zag je? Welke tijd betreft het?
Wat zou je nog meer willen weten van of vragen aan Etty?
Aan de hand van dit nagesprek en de vragen die geïnventariseerd
zijn, is het aan te bevelen dat er (direct of op een ander moment)
een nadere kennismaking met Etty volgt met behulp van de
bijgevoegde biografie en leesteksten. Zo zullen de leerlingen zo
goed mogelijk toegerust zijn om aan de artistieke werkvormen te

‘Gesamtkunstwerk’ en ‘Metamorfose’

Deze twee onderdelen vinden plaats op een externe locatie
in de omgeving, waar het Gesamtkunstwerk ook wordt
tentoongesteld.
Kunst kijken en maken helpt om op een andere manier naar
de wereld te kijken. Kunstwerken en de taal van de kunst
weken zowel makers als toeschouwers los van hun vaste
of zelfs vastgeroeste manier van kijken, interpreteren en
oordelen. Door kunst te maken leggen de leerlingen met
elkaar een verbinding tussen het gedachtegoed van Etty
Hillesum en de actualiteit. Zo ervaren ze tegelijk dat ieder op
eigen wijze vorm geeft aan ideeën en wat er in hem of haar

beginnen.

leeft. De mogelijkheden van de verbeelding zijn eindeloos.

Aan de hand van de korte leesteksten leren de leerlingen de

‘Gesamtkunstwerk’

impact begrijpen van niet mogen zijn wie je bent: het zijn heldere,

Kunstenaar Liesbeth Labeur werkt met de leerlingen aan

concrete voorbeelden van isolerende maatregelen die de vrijheid

een collage van tekeningen en citaten over verscheidenheid,

van Joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog wegnamen.

tolerantie en inclusie. Etty Hillesum leeft niet meer, maar haar

De discussievragen bij deze teksten nodigen uit tot een gesprek

woorden hebben we nog wel. Hoe zag ze eruit als ze schreef

over vergelijkbare maatregelen vandaag de dag.

of nadacht? Hoe zou je haar tekenen? Hoe teken je iemand die
woorden bedenkt? Welke woorden en citaten heeft ze bedacht?
Op een grote muurschildering maken we portretten en woorden
van Etty Hillesum. Dit mondt uit in een metersgroot kunstwerk:
de beeldende weerslag van de fantasie en gedachten van de
leerlingen.
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3. Schr ijfworkshop
‘Metamorfose’

‘Schrijf een brief aan jezelf ’

zichzelf en naar de ander te kijken. Letterlijk. De leerlingen

gevraagd aanwezig te blijven en zelf samen met de leerlingen een

duiken in een verrassende en bijzondere collectie kleding en

brief aan zichzelf te schrijven.

Kunstenaar Bo de Jong helpt leerlingen om anders naar

Dit onderdeel vindt plaats in het klaslokaal. De leerkracht wordt

worden uitgenodigd te laten zien wie ze zijn, zouden willen zijn
of kunnen worden. Op de rode loper volgt een fotoshoot en

Etty wilde niet alleen schrijfster worden, ze wás het ook. Een

presenteren de leerlingen zichzelf: ze vertellen wie of wat ze zijn

dagboek bijhouden was voor haar een manier om haar talent als

en waarom ze zich op deze manier willen laten zien. Zo staan de

schrijfster te ontdekken, maar vooral een manier om woorden te

leerlingen spelenderwijs stil bij wie ze zijn en worden, en bij hoe

geven aan datgene wat haar bezighield. Dat gaf haar niet alleen

fijn het voelt als iedereen kan en mag zijn wie zij of hij is.

veel lucht in haar gespannen leven, maar hielp haar ook de juiste
weg te bewandelen in haar zoektocht naar zichzelf.
In de workshop bespreken we wie Etty was, waarom ze een
dagboek bijhield en wat nu eigenlijk de schoonheid, de lol en het
nut is van brieven schrijven aan jezelf. Ter afsluiting van dit project
schrijven de leerlingen onder leiding van filosoof en schrijver/
dichter Anna de Bruyckere een brief aan zichzelf—een eenvoudige
literaire techniek die je helpt om anders naar jezelf en de ander te
kijken.
Het doel is dat leerlingen ervaren dat schrijven een mooie en
zeer private manier is om jezelf beter te leren kennen en stil te
staan bij wat je bezighoudt; dat het fijn is om dingen die steeds
maar in je hoofd blijven rondmalen woorden te geven en zo je
hoofd leeg te maken; en dat je door aan jezelf te schrijven je eigen
ontwikkelingsgeschiedenis kunt vastleggen.
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Kijkwijzer

Om er voor te zorgen dat de leerlingen zo gericht mogelijk
naar de film gaan kijken, is er een kijkwijzer bijgevoegd:
tips die de leerkracht aan de leerlingen kan meegeven
voorafgaand aan de film. Deze tips vormen een kijkkader
voor de leerlingen en sporen hen aan tot reflectie en
nieuwsgierigheid.
Je gaat kijken naar een film over een bijzondere vrouw.
Haar naam is Etty Hillesum.
Zij is in 1914 geboren in Middelburg en tijdens de Tweede
Wereldoorlog in 1943 vermoord in concentratiekamp
Auschwitz.
Etty groeit samen met haar twee broers op in een Joods gezin
in Deventer.
Na haar eindexamen op de middelbare school gaat ze
studeren in Amsterdam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schrijft zij dagboeken en
brieven die bewaard zijn gebleven.
Door deze dagboeken en brieven is zij over de hele wereld
bekend geworden.
Dat komt omdat zij hele mooie gedachten heeft en die op
een bijzondere manier heeft opgeschreven. Ze spoort
de lezer aan tot nadenken en vragen stellen, aan zichzelf en
anderen.
De Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in het
leven van Etty.
De film vertelt lang niet alles over het leven van Etty. Wat zou
je nog meer willen weten of wat zou je haar graag willen
vragen of laten weten?
16
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Biografie

Op 15 januari 1914 wordt op Molenwater 77 te Middelburg
een baby geboren. Het is een meisje. Het is het eerste kind
van Louis Hillesum en Rebecca Bernstein. De ouders geven
hun dochter de naam Esther, maar al gauw wordt ze Etty
genoemd. Etty krijgt nog twee broertjes: Jaap en Mischa.
De ouders zijn van Joodse afkomst. De Joodse religie speelt
geen rol van betekenis in het gezin, maar de Joodse cultuur
die van generatie op generatie is overgedragen, is tastbaar
aanwezig. De moeder van Etty, Rivka genoemd, was in 1907
als jonge Joodse vrouw een pogrom in Rusland ontvlucht en
na een barre tocht in Nederland terecht gekomen waar zij
Louis Hillesum ontmoet met wie zij een gezin sticht.
Het gezin verhuist een aantal keren en komt uiteindelijk in
Deventer terecht. De vader van Etty Hillesum krijgt daar een
baan als leraar klassieke talen op het Stedelijk Gymnasium.
Later wordt hij rector van deze school. Ná de basisschool gaat
Etty ook naar deze school. In het gezin waar zij opgroeit, zijn
veel spanningen. Het gaat er nogal chaotisch aan toe en er
is weinig rust. Haar ouders verschillen niet alleen in afkomst,
maar ook in temperament. Dit heeft grote invloed op de
ontwikkeling van Etty, maar ook op die van haar broers.

Etty Hillesum

In 1940 breekt ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit.
Etty Hillesum is dan 26 jaar en woont en studeert dan al acht
jaar in Amsterdam. Zij studeert rechten en Slavische talen.
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Als zij eenmaal in Amsterdam woont, krijgt zij alsnog last van
alle spanningen die ze in het gezin ervaren heeft. Maar ook
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog drukt zwaar op
haar. Haar leven raakt steeds meer verstoord, ze heeft er
steeds minder greep op. Ze besluit om in therapie te gaan. Ze
vindt een therapeut met wie ze het heel goed kan vinden. Op
aanraden van hem gaat ze een dagboek bijhouden.
Al schrijvend zul je ontdekken wat belangrijk voor je is, met
welke gedachten en vragen je verder zou moeten gaan om zo
te kunnen worden wie je bent, luidt zijn advies.
In het begin vindt zij het moeilijk om haar gedachten en
gevoelens op te schrijven. Ze durft het bijna niet. Maar al gauw
merkt zij dat het schrijven haar bevrijdt van al die gedachten
en gevoelens die in haar opgesloten zitten en dat al schrijvend
de opgehoopte spanningen naar buiten kunnen komen en dat
ze datgene wat zich vast in haar gezet heeft, kan benoemen.
Het bijhouden van een dagboek heeft voor haar echter ook
nog een andere functie, het is voor haar een leerschool in het
schrijven. Als jong meisje had ze al te kennen gegeven dat ze
graag schrijfster zou willen worden, maar ze betwijfelt of ze
daartoe wel voldoende talent zou hebben. Nu kan ze door het
bijhouden van een dagboek het schrijven leren en haar talent
op dit gebied ontwikkelen.
Als Etty Hillesum aan haar dagboek begint is het 8 maart
1941. De oorlog duurt dan al bijna een jaar en neemt steeds
gruwelijkere vormen aan. Vooral voor de Joodse bevolking
breken er zware en angstige tijden aan. Er worden door de
21

Duitsers heel veel maatregelen genomen die bedoeld zijn om

Naarmate de oorlog voortschrijdt, gaat zij steeds meer

het leven van de Joden steeds meer in te perken en hen van

schrijven over hoe ze denkt, over wat zich tussen mensen

de buitenwereld te isoleren. Die maatregelen voorspellen niet

afspeelt en wat zich zou moeten afspelen. Ze hoopt dat ze de

veel goeds. Etty Hillesum is een Joodse vrouw en krijgt dan ook

gedachten die zij heeft duidelijk onder woorden kan brengen,

met deze anti-Joodse regelgeving te maken. Zij denkt daar heel

zodat andere mensen er iets aan kunnen hebben. Ze zou

intens over na. Waar komt al dat kwaad vandaan, vanwaar al

hiervoor graag lang willen leven, maar beseft dat dit haar

die haat, wat is mijn antwoord hierop, hoe kunnen we de liefde

waarschijnlijk niet gegund is.

weer laten leven in de mensen? Het zijn allemaal vragen die
haar bezig houden.

De anti-Joodse maatregelen zijn er in het begin vooral op
gericht de Joden te isoleren van de rest van de bevolking.

“Waarom is er oorlog? Omdat ik en m’n
buurman en iedereen niet genoeg liefde
in zich heeft.” - 28 maart 1942

Vanaf 1942 nemen deze maatregelen steeds ernstigere

Volgens Etty Hillesum heeft ieder mens de opdracht alle

om naar kamp Westerbork te worden getransporteerd.

rottigheid uit zijn eigen binnenwereld te bannen. Daar moet

Vandaaruit zullen zij “te werk worden gesteld” elders in

het beginnen, met werken aan je eigen ziel. Bevrijd jezelf

Europa om daar zogenaamd voor de Duitsers te werken.

van haat. Haat tast jezelf aan. Haat met haat beantwoorden

Veel Joden nemen hun maatregelen. Ze duiken onder. Maar

zal alleen maar leiden tot meer haat en verdriet. Zij wil geen

dat is niet eenvoudig. Het is gevaarlijk. Bij ontdekking is de

onderscheid maken tussen de Duitsers en de slachtoffers.

straf voor de onderduikers, maar ook voor de mensen die

In het huis in Amsterdam waar zij woont, werkt een Duitse

onderduik verlenen, meedogenloos. Bovendien zit er vaak

huishoudster. Van tijd tot tijd heeft Etty Hillesum de neiging

een prijskaartje aan onderduiken. Vrienden van Etty Hillesum

om haar te krenken, om haar pijn te doen om alles wat de

bieden haar aan bij hen onder te duiken. Zij slaat elk aanbod

Duitsers de Joden aandoen. Ze voelt regelmatig de haat naar

af: “Ik wil het lot van mijn volk delen.”

vormen aan. Zo mogen Joden niet meer blijven wonen in hun
eigen huis. Zij worden gedwongen te gaan wonen in bepaalde
buurten die door de Duitsers aangewezen worden. En in
aansluiting hierop krijgen Joden een oproep zich te melden

deze vrouw bij zichzelf opkomen, terwijl ze gelijktijdig beseft
dat deze vrouw ook gebukt gaat onder de terreur van de

Wel gaat zij bij de Joodse Raad in Amsterdam werken. Dit

oorlog. Willen we aan een mooie en betere wereld bouwen,

is een organisatie die in 1941 door de Duitsers in het leven

laten we dan kijken wat ons bindt en zo een basis leggen voor

geroepen is. Via deze organisatie geven de Duitsers bevelen

“een “bewoonbaar huis.”

aan de Joodse gemeenschap in Nederland. De Joodse
22
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Raad is dus een soort doorgeefluik voor alle anti-Joodse
maatregelen. De broer van Etty Hillesum heeft voor haar bij
deze raad een baan als typiste geregeld. Hij hoopt dat zij de
baan aanneemt en dat op die manier de familie een oproep
voor kamp Westerbork bespaard blijft. Met tegenzin neemt
zij de baan aan, zij voelt zich er niet goed bij. Zij besluit zich te
laten overplaatsen naar kamp Westerbork. Zij krijgt daar de
functie “sociale verzorging voor doortrekkenden”, wat er op
neerkomt dat zij de mensen die op transpoort gaan naar het
oosten van Europa om daar zogenaamd te werken, zo goed
mogelijk bijstaat en begeleidt zodat alles zo “rustig” mogelijk
zal verlopen. In deze functie voelt zij zich meer op haar
plaats. Ze onttrekt zich niet aan het lijden van haar volk, ze
neemt er deel aan en zij probeert, voor zover mogelijk, het
lijden te verzachten, “een pleister op de wonde” (13 oktober
1942) te zijn.
Wat ze in kamp Westerbork ziet, is onvoorstelbaar. Oude
en jonge mensen, gezinnen met kinderen, invaliden, baby’s,
allemaal levend dicht op elkaar, gespannen over wat komen
gaat. Op maandagavond bereikt de spanning een hoogtepunt:
wiens naam staat op de transportlijst voor het transport van de
volgende dag. Diepe, heel diepe vragen houden haar bezig bij
het zien van deze ellende:

“Wat gebeurt hier toch allemaal, wat zijn
dit voor een raadselachtigheden, in wat
voor noodlottig mechanisme zitten we
verstrikt?” - 24 augustus 1942
18
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Ondanks het bijna niet te bevatten leed dat Etty Hillesum
elke dag voorbij ziet komen, denkt zij al na over de toekomst,
over de tijd dat de oorlog voorbij zal zijn en gezamenlijk op de
puinhopen een nieuw leven opgebouwd moet worden. Daarom
moet volgens haar alles vastgelegd worden opdat wij niet
vergeten waar de haat toe kan leiden. Zij ziet het als haar taak
om de de kroniekschrijfster van kamp Westerbork te worden:

“Men zou de kroniek moeten schrijven
van Westerbork.” - eind december 1942
“Uit de kampen zelf zullen nieuwe
gedachten naar buiten moeten uitstralen,
nieuwe inzichten zullen helderheid om
zich heen moeten verbreiden.....”
- eind december 1942

aangedaan is, louter en alleen omdat zij Joden waren. In haar
dagboek lezen we over haar leven. Hoe ze ervan hield, hoe ze

“En op een gemeenschappelijke basis zou
dan misschien het ontspoorde leven een
stap verder kunnen doen.” - eind december 1942

haar best wilde doen om het leven mooi te maken en te laten

Etty Hillesum heeft ons veel nagelaten. Ze begint in maart 1941

Het laatste wat zij ons nalaat, is een geschreven kaart die zij

aan haar dagboek. In tweeëneenhalf jaar schrijft zij daarin

op 7 september 1943 uit een rijdende veewagon gooit. Het is

zeer uitgebreid, alles opgetekend in schoolschriftjes. Zij schrijft

de trein die haar en haar familie naar het oosten van Europa

ook twee indringende brieven over het kamp Westerbork.

vervoert en waar Etty, haar ouders en haar jongste broer

Deze brieven zijn uit het kamp gesmokkeld. Zij geven ons heel

Mischa de dood vinden. Het is een kaart aan haar vrienden met

veel informatie over wat daar gebeurde, over wat mensen

een laatste groet.
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zijn en hoe ze dacht over haat en liefde en haar hoop op betere
tijden. Alles wat zij geschreven heeft, is inmiddels gebundeld en
uitgegeven in een mooi boek met als titel: Het Werk.
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‘Stel je voor…’-teksten

Leesteksten

de film. Het doel van deze teksten is inzichtelijk maken:

schooldagen. Het is bijna tijd. Maar dan gebeurt er iets onalledaags:

Deze leesteksten zijn bedoeld als toevoeging op het nagesprek na

Stel je voor… Het is een gewone schooldag, zo een als vele andere
de directeur komt de klas binnen. Zij haalt drie klasgenootjes van jou

hoe de anti-Joodse maatregelen in het leven van de Joodse

uit de klas. Niemand weet wat er aan de hand is. Stiller dan anders

bevolking binnenslopen,

verlaat iedereen de klas om naar huis te gaan. De volgende dag zijn

hoe ze de mensen totaal isoleerden in de aanloop tot hun

er drie lege plekken in de klas. De drie klasgenootjes zijn niet meer

vernietiging, en

welkom op school.

wat de leefomstandigheden van Etty Hillesum en andere
Joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren.

Stel je voor… Elke woensdagmiddag ga je samen met je moeder op
bezoek bij oma. Zoals gebruikelijk nemen jullie de bus. Gelukkig laat

De teksten nodigen uit tot reflectie in groepjes, individueel of

de bus niet lang op zich wachten. De buschauffeur kent jullie wel, hij

klassikaal. De leerkracht kan de teksten voorlezen of laten lezen.

maakt altijd grapjes met jou. Maar vandaag niet, integendeel. Hij laat

(Tip: deze teksten lenen zich ook goed om in een rollenspel te

jullie weten dat jullie vanaf heden geen gebruik meer mogen maken

gieten.)

van de bus en na deze korte mededeling rijdt hij door, zonder jullie.

De onderstaande vragen kunnen bij elk van de teksten worden

Stel je voor… Het is vakantie. Je hebt met je vriendengroepje

gesteld:

afgesproken om naar het zwembad te gaan. Bij het zwembad
aangekomen krijg jij samen met nog twee andere kinderen te horen

Over welke tijd hebben we het?

dat jullie niet meer in het zwembad mogen komen. Het zwembad is

Voor wie waren deze maatregelen bestemd?

voortaan voor jullie verboden gebied.

Met welk doel werden deze maatregelen ingevoerd?
Wat vind je hiervan?

Stel je voor… Tijdens het eten hangt er een bedrukte sfeer. Jij en je

Zijn er overeenkomsten te bedenken met deze tijd?

broer en zus kijken vragend naar jullie ouders, ze zijn stil en hun

Etty Hillesum wilde de Duitsers niet haten. Hoe kun je deze

gezicht staat zorgelijk. Opeens staat jullie vader op en gaat buiten een

houding begrijpen, terwijl je weet dat het Duitse regime zulke

sigaretje roken, iets wat hij al in geen jaren meer gedaan heeft. En dan

verschrikkelijke dingen deed?

vertelt jullie moeder wat er aan de hand is. Pap is niet meer welkom
op het werk, niet omdat hij zijn werk niet goed doet, maar de directeur
heeft bericht ontvangen van de overheid dat hij jullie pap niet langer
meer in dienst mag houden.
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Stel je voor… Het is al laat op de avond. Eigenlijk had je al in bed
moeten liggen. Opeens is er buiten veel lawaai. Remmende vrachtauto’s,
harde stemmen, huilende en wanhopig klinkende mensen. Terwijl je
vader naar het raam loopt om te kijken wat er aan de hand is, wordt
er hard op de deur geklopt en de bel klinkt schel door het huis. Je ziet
aan je ouders dat er iets niet in orde is. Dan vliegt de deur open en
opeens staat er een politieagent in de kamer. Hij is een man van weinig
woorden: “Meekomen en snel een beetje. Binnen een half uur staan
jullie buiten, per persoon niet meer meenemen dan één rugzak en een
warme deken.” En weg is hij. Eenmaal buiten worden jullie samen met
andere families bijeengedreven en horen jullie dat de gereedstaande
vrachtwagens jullie naar een kamp zullen brengen. Voordat jullie het
weten worden jullie ruw in de vrachtwagen geduwd.
Andere voorbeelden van anti-Joodse maatregelen zijn te vinden in
“Opgepakt. Verhalen van kinderen in het kamp Westerbork” (Harm
van der Veen, 2003).

Citatenlijst
“Vruchten en bloemen dragen op elke
plek grond waar men geplant is, zou dat
niet de bedoeling zijn? En moeten wij
er niet aan meehelpen deze bedoeling te
verwezenlijken.” - 2 oktober 1942
“En men kan de oorlog en al zijn uitwassen
bestrijden door in zichzelf, dagelijks ieder
ogenblik, de liefde te bevrijden en een kans
te geven om te leven.” - 28 maart 1942
“En laten we ervan doordrongen zijn dat
ieder atoompje haat, dat wij aan deze wereld
toevoegen, haar onherbergzamer maakt dan
ze al is.” - 23 september 1942
“Men zou een pleister op vele wonden
willen zijn.” - 13 oktober 1942
“Wat gebeurt hier toch allemaal, wat zijn dit
voor een raadselachtigheden, in wat voor
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noodlottig mechanisme zitten we verstrikt?”
- brief, 24 augustus 1943

“Men zou de kroniek moeten schrijven van
Westerbork.” - brief, eind december 1942
“Uit de kampen zelf zullen nieuwe
gedachten naar buiten moeten uitstralen,
nieuwe inzichten zullen helderheid om zich
heen moeten verbreiden.....” - brief, eind december
1942

“En op een gemeenschappelijke basis zou
dan misschien het ontspoorde leven een stap
verder kunnen doen.” - brief, eind december 1942
“Waarom is er oorlog? Omdat ik en m’n
buurman en iedereen niet genoeg liefde in
zich heeft.” - 28 maart 1942
“Wanneer men de kracht voor de kleine
dingen heeft, heeft men ze ook voor grote.”
- 17 juni 1942
32

Meer weten of lezen?
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