UITNODIGING
Geachte heer, mevrouw,

PROGRAMMA

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
ceremonie voor het plaatsen van de Stolperstein voor
Etty Hillesum. Deze bijzondere gedenksteen zal in het
trottoir voor het huis aan de Gabriël Metsustraat 6
geplaatst worden. Het huis waar Etty Hillesum tussen
1937 en 1943 woonde en waar zij haar wereldberoemd
geworden oorlogsdagboek schreef.

12.30 - 12.35 Opening door Lotte Bergen, directeur van
het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Middelburg.

Deze bijzondere gebeurtenis zal plaatsvinden op vrijdag
3 juli 2020. Wij verzoeken u vriendelijk doch
uitdrukkelijk de huidige maatregelen, waaronder de 1,5
meter afstand in acht te nemen.

Namens,
Stichting Stolpersteine
Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Middelburg
Stichting Joodse Huizen, Amsterdam
Gemeente Amsterdam

12.35 - 12.45 Toespraak door Simone Kukenheim,
Locoburgemeester van Amsterdam.
12.45 - 12.50 Voordracht van actrice Julika Marijn uit haar
solovoorstelling: Etty Hillesum- ‘Dat onverwoestbare in mij’.
12.50 - 13.00 Steenlegging en het Kaddisj door Rabbijn Menno
ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
13.00 - 13.05 Afsluiting door Tiers Bakker, gemeenteraadslid
Amsterdam.

Stolpersteine

Etty Hillesum

Een Stolperstein (struikelsteen) is een kleine messing steen
waarmee de slachtoffers van het nationaal-socialisme worden
herdacht. De Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig
startte in 1996 met dit kunstproject om de herinnering aan de
slachtoffers van de naziterreur blijvend te herdenken.
Stolpersteine worden in de stoep geplaatst voor de laatste (vrij
gekozen) woning van de slachtoffers. In Nederland worden
sinds 29 november 2007 Stolpersteine geplaatst.

Op 8 maart 1941 begint Etty Hillesum (1914 – 1943) met het
schrijven in haar dagboek, vanuit haar kamer aan de Gabriël
Metsustraat 6, uitkijkende op de torens van het Rijksmuseum.

Met dank aan Gunter Demnig, Alexander Stukenberg,
voorzitter van Stichting Stolpersteine en Stadswerken
Amsterdam kan de plaatsing van de Stolperstein voor Etty
Hillesum gerealiseerd worden.

‘Het Rijksmuseum stond daar ook achter de ramen,
zo uitdagend fris en nieuw in z’n contouren en
tegelijk zoo oud-vertrouwd’. (22 maart 1942)

In een periode van dictatuur en onderdrukking schreef zij over
de liefde, over haar relaties en vriendschappen, maar ook over
de oorlog, vervolging, God, het lijden in de wereld, het lot en
haar wens- en taakopvatting om kroniekschrijfster van haar
tijd te worden.
Voor haar definitieve vertrek naar doorgangskamp Westerbork
gaf zij haar dagboeken aan haar vriendin Maria Tuinzing met
het verzoek de cahiers aan de schrijver Klaas Smelik te geven
met de opdracht om voor publicatie te zorgen, als zij niet zou
terugkeren.
Uiteindelijk zorgde de zoon van Klaas Smelik, Klaas Smelik jr.
dat Etty’s dagboeken wereldkundig werden gemaakt. Hij
benaderde in 1979 uitgever, Jan Geurt Gaarlandt. In 1981
verscheen vervolgens een eerste tekstselectie onder de titel
Het verstoorde leven. Hiermee ging Etty’s wens in vervulling om
na de oorlog ‘een klein woordje mee te spreken’ en iets te
betekenen voor volgende generaties.

