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Voorwoord

Door het verschijnen van Het verstoorde leven in 1981 werd de naam van de Joodse Etty
Hillesum (1914-1943)1 voor veel lezers een begrip. Niet alleen in Nederland, maar ook
wereldwijd. “Iedereen moet het lezen”, meende Abel Herzberg over deze eerste uitgave, want het is “een ontzaglijk belangrijk boek”.2 De enthousiaste ontvangst van Het
verstoorde leven was de reden voor meer tekstselecties en uiteindelijk voor de volledige
en kritische uitgave van alle beschikbare dagboekcahiers en brieven van Etty Hillesum
in Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, later omgedoopt tot Het werk.3
Toch zijn nog niet alle door Etty Hillesum nagelaten teksten voor het grote publiek
toegankelijk gemaakt. Deze uitgave presenteert een nog niet eerder in boekvorm verschenen tekst van haar hand. Het gaat om citaten die Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman (1907-1989) hebben neergeschreven op de daarvoor bedoelde lege
bladzijden in het boekje Levenskunst. Gedachten van week tot week, samengesteld door A.J.C.
van Seters en uitgegeven door Ten Have.4 De citaten laten zien welke auteurs en welke
teksten voor beide vrouwen van belang waren. De door Etty Hillesum overgeschreven
citaten weerspiegelen deels bronnen die al uit haar dagboek bekend waren, deels laten
ze ook onbekende bronnen zien. Daarmee werpen ze nieuw en verrassend licht op teksten en auteurs die Etty Hillesum inspireerden.
Deze studie, Veel mooie woorden, biedt de lezer toegang tot deze citaten. Dit doen wij
met behulp van een facsimile van de bladzijden met de handgeschreven citaten en een
geannoteerde leeseditie. Daarnaast bieden wij vier verkennende hoofdstukken (over

7

1 Etty Hillesum was de oudste dochter van de classicus Levie (Louis) Hillesum (1880-1943) en de uit Rusland gevluchte Riva (Rebecca) Bernstein (1881-1943). Zij had twee broers: Jacob (Jaap) Hillesum (1916-1944)
en Michael (Mischa) Hillesum (1920-1943).
2 Vgl. Wim Ramaker, ‘Amor fati. Wim Ramaker in gesprek met Abel Herzberg’, in: J.G. Gaarlandt (red.),
‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn’. Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum, Amsterdam, Balans,
1989, 11.
3 Etty Hillesum, Het werk 1941-1943, uitgegeven onder redactie van Klaas A.D. Smelik, tekstverzorging door
Gideon Lodders en Rob Tempelaars, Amsterdam, Balans, 2012. Deze uitgave betreft een zesde herziene en
aangevulde druk van de eerste volledige uitgave van 1986, aanvankelijk verschenen onder de titel: Etty. De
nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Voortaan: Het werk.
4 Dit boekje wordt uitgebreid voorgesteld in hoofdstuk 1, 2 en 3.
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de citaten zelf, de datering van de inscripties en de context van het boekje) en achttien
hoofdstukken die ingaan op alle – bekende en onbekende – bronnen waaruit Etty Hillesum in Levenskunst put.

8

De nalatenschap van Etty Hillesum bestaat uit dagboekschriftjes en brieven en kent
vele facetten. Voordat Hillesum bekend werd als dagboekschrijfster, was zij in kleine
kring bekend als kroniekschrijfster van het Joodse volk in kamp Westerbork. Toen zij
in 1981 eensklaps beroemd werd, was menigeen dan ook verbaasd over de inhoud van
het dagboek: het dagboek betrof niet een oorlogsgetuigenis, maar een getuigenis van
een bewustwordingsproces, gekenmerkt door groeiende religiositeit.
De 27-jarige Etty Hillesum begon op 9 maart 1941 met haar dagboek. Ze deed het
voor zichzelf: ze wilde een einde maken aan haar ongedisciplineerde levensstijl, haar
“schandelijke desorganisatie”.5 Ze had in 1939 weliswaar haar rechtenstudie voltooid,
maar ze voelde geen enkele ambitie om in die richting aan de slag te gaan. Haar belangstelling ging veel meer uit naar psychologie en schrijverschap. Ze studeerde Slavische talen en gaf wat privélessen Russisch. Ze woonde ‘op kamers’ bij de weduwnaar
Han Wegerif (1879-1946) aan de Gabriël Metsustraat en leidde een onconventioneel en
studentikoos bestaan.
De aanleiding tot het dagboek van Hillesum was haar ontmoeting met Julius Spier
(1887-1942). Deze Joodse emigrant uit Duitsland was neergestreken in Amsterdam om
daar zijn zogeheten psychochirologische praktijk voort te zetten. Op basis van de fysionomie van de handen – hij noemde die “het tweede gezicht”6 – stelde hij psychologische diagnoses en gaf hij therapeutische adviezen. Spier zelf was een aantal jaren in
de leer geweest bij Carl Gustav Jung en zijn vocabulaire was dan ook grotendeels ontleend aan de dieptepsychologie van Jung. Zijn therapie was gericht op bewustwording
en zelfverwerkelijking. Zijn motto luidde: Werde der du bist!7 Na de kennismaking met
Spier besloot Hillesum om onder zijn leiding aan zichzelf te gaan werken en daartoe
ook een dagboek bij te houden.
En zo begon Etty Hillesum in 1941 aan haar “modderschrift”.8 In dit modderschrift kunnen wij lezen hoe zij – onderhevig aan uiteenlopende gemoedstoestanden – in korte tijd meer innerlijke rust, ruimte en vrijheid ging voelen. Ze kreeg minder last van haar zielsverstoppingen9 en, zo meldt het verhaal, meer contact met haar
“onderstroom”,10 haar “diepste zelf”.11 Haar teksten laten een proces van religieuze bewustwording zien. Hillesum begon steeds meer een bron van leven, een goddelijke

5
6
7
8
9
10
11

Het werk, 175.
Het werk, 4, 717.
Dit motto komt in deze studie meermaals ter sprake.
Het werk, 445.
Vgl. Het werk, 6: “seelische Verstopfung”.
Vgl. Het werk, onder meer 77, 110, 206, 233, 247 en 328.
Vgl. Het werk, 133.
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aanwezigheid, in zichzelf te ervaren. Ze maakte haar “kosmische sprong”12 en voelde
zich – dankzij en ondanks haar liefde voor Spier – opnieuw geboren worden. En dat allemaal midden in de Tweede Wereldoorlog.
Het dagboek – zoals dat aan ons is overgeleverd – stopt op 13 oktober 1942.13 Etty Hillesum was toen toe aan een pauze. Ze voelde zich zwak en moe. In juli 1942 was ze gaan
werken voor de Joodsche Raad en ze had inmiddels twee verblijven bij de afdeling ‘Sociale verzorging doortrekkenden’ in kamp Westerbork achter de rug.14 De confrontatie met het kamp had een diepe indruk op haar gemaakt. Het was, zo schreef ze in haar
dagboek, een bevestiging geweest van “de laatste en hoogste waarden” uit haar leven.15
Wegens haar zwakke gezondheid zat ze dat najaar – tegen haar zin – vooral in Amsterdam. Wel was ze blij dat ze in Amsterdam was toen Julius Spier op 15 september 1942
stierf. Na zijn dood kwam ze niet in een diepe rouw terecht, maar ervoer ze in toenemende mate het leven als “één grote, zinrijke continuïteit”.16
Het was ook in die periode dat haar contact met de vrome Henny Tideman, een
vriendin en rivale tegelijkertijd,17 intensiever werd en zij samen teksten gingen schrijven in het boekje Levenskunst, een uitgave met voor elke week van het jaar op de ene pagina gedrukte citaten rond bepaalde thema’s en op de andere pagina ruimte om zelf
citaten neer te schrijven. Deze citaten, met name die van Hillesum, staan in dit boek
centraal.
Hillesums tekstfragmenten geven ons nieuwe informatie over haar gedachtewereld
na de dood van Spier en nadat zij gestopt was met het schrijven in haar dagboek.18 De
citaten behoren tot de late, maar niet tot de allerlaatste getuigenissen van haar gedachtewereld. Zo zijn zij nog geschreven in Amsterdam en niet in kamp Westerbork. Vanuit kamp Westerbork stuurt ze in augustus 1943 nog een indrukwekkende getuigenis over een transportnacht naar de buitenwereld.19 Daarna schrijft ze vanuit dit kamp
nog enkele korte kaartjes en twee brieven. Daarin vraagt ze onder meer om wat warme
kleren, want “het is soms behoorlijk koud hier en ook voor het geval ik onverwachts
op transport moet”.20 Een paar dagen later, op 7 september 1943, is het zover. Etty Hillesum wordt onverwacht met haar familie op transport gesteld. Ze wordt gedeporteerd naar Auschwitz en zal het niet overleven. Vanuit de trein werpt zij ons, op brief-

9

12 Het werk, 506.
13 Zie ook hoofdstuk 1.
14 Als werkende voor de Joodsche Raad had ze een ‘bevoorrechte’ status en mocht ze het kamp verlaten.
15 Het werk, 550-551.
16 Het werk, 558.
17 Zie hoofdstuk 1, 3 en 4.
18 Zie voor de datering van de afschriften: hoofdstuk 1 en 3.
19 Het werk, 686-698 (24 augustus 1943). Samen met een vroegere getuigenis in briefvorm (Het werk, 616629) door David Koning in 1943 als clandestiene brieven uitgegeven in het boekje: Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym (1843-1912). Met twee reproducties. Uitgegeven en van een toelichting
voorzien door Mevr. A.C.G. Boterman-v.d. Pluym, Apeldoorn, Boekenfonds ‘Die Raeckse’, 1917.
20 Het werk, 700.
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kaartjes, haar laatste woorden toe. Zij laat ons weten: “We hebben zingende dit kamp
verlaten”.21 Maar ook, haar allerlaatste zin: “Wachten jullie op mij?”22
Nijmegen, 9 oktober 2017
Ria van den Brandt & Peter Nissen

10

21 Het werk, 702.
22 Het werk, 714. Vgl. Ria van den Brandt en Klaas A.D. Smelik (red.),‘ Wachten jullie op mij?’ Etty Hillesum in
beeld, Amsterdam, Balans, 2016 (eerste druk 2003).
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De citaten van Etty Hillesum en Henny Tideman
in Levenskunst
Facsimile, transcriptie en notenapparaat
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Henny Tideman, 1941.
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Verantwoording

Deze editie bevat een facsimile en transcriptie van de citaten die door Henny Tideman
en Etty Hillesum zijn neergeschreven in Hillesums exemplaar van Levenskunst. Gedachten
van week tot week, samengesteld door A.J.C. van Seters (Amsterdam, Ten Have, 1942). Dit
nagelaten werk uit Hillesums privécollectie wordt als document D005126 bewaard in
de collectie van het Joods Historisch Museum. De foto’s voor de facsimile zijn gemaakt
door Anton Kras (Joods Historisch Museum). De transcripties en het notenapparaat
zijn gemaakt door Ria van den Brandt en Alexandra Nagel.
Het grote handschrift (steeds bovenaan de bladzijde) is dat van Henny Tideman,
het kleine handschrift is van Etty Hillesum. Bij de transcripties zijn de regels gevolgd
zoals beschreven in het handboek van Marita Mathijsen (Naar de letter. Handboek editiewetenschap, Amsterdam, KNAW Press, 2010). Het gaat hier om een leeseditie waarbij
de oorspronkelijke tekstvorm (voor zover mogelijk) wordt gevolgd en de spelling gehandhaafd. Slechts de interpunctie is hier en daar aangepast.
Het notenapparaat is bondig gehouden en probeert inzicht te geven in de bronnen
die ten grondslag liggen aan de citaten. Meer uitgebreide noten hebben doorgaans betrekking op thema’s die bij Etty Hillesum en Henny Tideman een belangrijke rol spelen. Voor aanvullende informatie wordt steeds verwezen naar de relevante hoofdstukken in Deel II.
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Ria van den Brandt & Alexandra Nagel
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