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Op donderdag 25 juni 1942 bracht Etty Hillesum een bezoek aan het theater, waar wij nu zijn 
bijeengekomen op deze vierde mei. Zij ging een voorstelling van de Willy Rosen-revue bijwonen 
en omdat zij goed bevriend was met de zakelijk directeur Werner Levie, had zij gelegenheid om 
bekende artiesten te ontmoeten, die in het theater optraden.1 Al deze artiesten hadden één kenmerk 
gemeen: het waren Joden. Ook de toeschouwers waren allen Joden. De Hollandsche Schouwburg 
had in die dagen ook een andere naam gekregen dan daarvoor. Het theater heette voortaan 
‘Joodsche Schouwburg’. Het ging om een maatregel van de Duitse bezetter. Joden was het niet 
meer toegestaan om naar een schouwburg te gaan, die ook door niet-Joden werd bezocht, zoals het 
Joodse artiesten niet meer was toegestaan om voor niet-Joden op te treden. Alleen in de ‘Joodsche 
Schouwburg’ mochten zij nog hun talenten tonen, voor een uitsluitend Joods publiek. Deze 
maatregel was een onderdeel van een algemene strategie van de nazi’s om de Joden te isoleren van 
hun omgeving, een beginfase in het traject dat uiteindelijk zou leiden tot deportatie en massamoord.  
Niet veel later werd de bestemming van de schouwburg ingrijpend gewijzigd. Voortaan werd het 
theater een verzamelplaats voor de Joden uit Amsterdam in afwachting van hun deportatie naar de 
kampen Westerbork en Vught. De tijd van ‘Het Theater van de Lach’, zoals de revues in de 
‘Joodsche Schouwburg’ werden geafficheerd, was voorbij.  
 Het doel van de nazi’s was om het Joodse volk en daarmee het jodendom te vernietigen. Het was 
niet toevallig dat zij zich juist tegen het jodendom richtten. Het ethisch appèl dat van het jodendom 
uitgaat, naar Joden en naar niet-Joden, stond haaks op de nationaalsocialistische ideologie. In een 
wereld waar het jodendom vraagtekens kon plaatsen bij deze ideologie, zou het duizendjarige rijk 
nooit kunnen worden gevestigd.  
 Meer dan honderdduizend Nederlandse Joden kwamen tijdens de bezettingsjaren om het leven. 
De meeste van hen werden in de vernietigingskampen in Polen vermoord. Op deze plaats, de 
Hollandsche Schouwburg, waar duizenden Joden hebben verbleven in afwachting van deportatie, 
willen wij vanavond hen in het bijzonder gedenken naast de andere slachtoffers van de Duitse en 
Japanse agressie. Wij gaan dit doen door de jaarlijkse dodenherdenking in het licht van de Joodse 
traditie te stellen. Wij zullen zien dat deze traditie ons drie punten aanreikt om deze avond een 
bijzondere plaats te geven, drie punten die ik nu met u wil delen.  
 In de eerste plaats gaat het om de vraag waarom wij nog gebeurtenissen zouden moeten 
herdenken, die de meeste van ons – mijzelf inbegrepen – niet hebben meegemaakt. Kan er niet beter 
een streep onder het verleden worden gezet? Hierop biedt de Joodse traditie een antwoord. Tijdens 
het Joodse feest van Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht, een gebeurtenis die meer dan 
drieduizend jaar terug in de geschiedenis speelt. Niet bepaald een actueel thema, zou je zeggen. 
Niettemin is in de Hagada van Pesach, de gids die wordt gebruikt om Seideravond te vieren, een 
duidelijke aanwijzing opgenomen waarom dit herdenken van de Uittocht ook nu nog moet 
gebeuren: “In elke generatie is een mens verplicht om zichzelf te zien alsof hij zelf uit Egypte is 
weggetrokken.”  
 Het verleden is niet een afgesloten iets, het leeft in ons voort. Ook wat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd, ligt niet achter ons, maar ligt in ons. Dit geldt in het bijzonder voor de 
vervolging van de Joden in Europa, die wij met Sjoa, het Hebreeuwse woord voor ‘vernietiging’, 
aanduiden. De Sjoa is niet in de geschiedenis verdwenen, zoals de nazi’s hadden gehoopt, toen zij 
op het einde van de oorlog de vernietigingskampen met de grond gelijk trachtten te maken. Op 
velerlei wijze wordt de Sjoa nog steeds herdacht. Tegenwoordig probeert men de slachtoffers 
individueel in beeld te brengen. Zes miljoen doden is een onvoorstelbaar gegeven, maar het 
gedenken van de moord op mensen van wie wij de naam en levensgeschiedenis kennen, is concreet 
en roept een directe reactie op: verdriet, woede, onbegrip, rouw. Waar hun dood door de nazi’s zo 
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anoniem mogelijk werd gehouden – zij werden een nummer in plaats van een naam – komen 
dankzij deze wijze van herdenken mensen in beeld, wier leven bruut werd afgebroken, opdat in 
Europa het jodendom voor goed zou zwijgen.  
 In de tweede plaats gaat het om het maken van onderscheid. De Joodse traditie legt hierop grote 
nadruk. Elke week aan het einde van de sjabbat is er een ceremonie, waarbij onderscheid centraal 
staat: onderscheid tussen de sjabbat en de andere dagen van de week, onderscheid tussen heilig en 
profaan, onderscheid tussen licht en duisternis. Havdala heet deze ceremonie en dat woord komt 
van een Hebreeuwse stam, die ‘onderscheid maken’ betekent. Een zeer toepasselijke naam dus. Wat 
leert het ritueel van Havdala ons nu over wat op 4 mei dient te gebeuren? Waartussen moeten wij 
onderscheid maken? De laatste tijd wordt gesteld dat de jaarlijkse dodenherdenking zou moeten 
worden verruimd. Ook de Duitse soldaten die in Nederland liggen begraven, dienen op deze avond 
te worden herdacht, is de mening van sommigen, en zij hebben de daad bij het woord gevoegd. Dit 
is geen goede zaak. Het maken van onderscheid tussen slachtoffer en dader is wezenlijk voor het 
werkelijk gedenken van de misdaden die zijn begaan. Wie iedereen wil gedenken, gedenkt in feite 
niemand.  
 In de derde plaats gaat het om de vraag: wat is de betekenis van gedenken? Ook hier heeft de 
Joodse traditie voor ons een duidelijke richtlijn. Gedenken is doen, zo wordt ons geleerd. Iemand 
herinneren is niet hetzelfde als iemand gedenken. Op dodenherdenking herdenken wij de doden om 
van daaruit te handelen. Herinneren is belangrijk, maar niet voldoende.  
Men stelt zich wel de vraag naar de zin van wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Is er een 
zin in de Sjoa te vinden? Hierover wordt heel verschillend gedacht. Aan de ene kant moeten wij 
oppassen dat wij niet te gemakkelijk een zin geven aan een zinloze dood om zo pijn te verzachten of 
schuld te verbloemen. Aan de andere kant is het gedenken van de doden een zinvolle daad, al was 
het alleen al om hen en hun bitter lot niet te vergeten. Het was een grote zorg van de Joden in het 
getto van Warschau dat later niemand zou weten wat er met hen was gebeurd. Daarom tekende men 
wat in het getto geschiedde, op en verstopte men die berichten in melkflessen, die werden begraven. 
Na de oorlog zijn deze getuigenissen teruggevonden. De misdaden van de nazi’s zijn niet verborgen 
gebleven.  
 Ook Etty Hillesum hield zich met deze vraag bezig. Zij wilde de kroniekschrijfster van haar tijd 
zijn en in twee brieven heeft zij het leven in kamp Westerbork beschreven, zo indringend dat geen 
lezer ooit de passage zal vergeten over het vertrek van de trein naar Auschwitz, de trein waarin zij 
zelf veertien dagen later zou worden weggevoerd.  
 Maar er is meer. In de dagboekaantekeningen van Etty Hillesum valt op hoezeer zij bezig was 
met de volgende generatie. Die generatie moest voortbouwen op de ervaringen van haarzelf en van 
de andere Joden in tijden van vervolging. Er moesten nieuwe gedachten worden ontwikkeld, stelde 
Hillesum met nadruk. De meeste van ons hier bijeengekomen behoren tot die volgende generatie en 
wij kunnen ons afvragen of de vernieuwende gedachten er werkelijk zijn gekomen. Of zien wij juist 
oude gedachten terugkeren, nu Joden in Europa opnieuw slachtoffer worden van het antisemitisme? 
 Wij kunnen de doden niet gedenken zonder te doen. Dit vraagt om een voortdurend alert zijn op 
wat in de wereld gebeurt. Waar worden bevolkingsgroepen uitgesloten? Waar wordt haat gepredikt? 
Hoe kunnen wij een alternatief bieden voor het vijanddenken, dat nog steeds zoveel slachtoffers 
maakt? En hier, op deze plaats, geldt één vraag in het bijzonder: hoe kunnen wij het weer 
opkomende antisemitisme effectief het hoofd bieden? Het antwoord op deze vraag ligt in het 
gedenken zelf besloten en dat is waarvoor wij zijn samengekomen. Wij gedenken met elkaar de 
doden door te doen wat nodig is om hun nagedachtenis te eren. Dit houdt ook in dat wij steeds 
moeten blijven strijden tegen het kwaad dat hun ondergang heeft bewerkstelligd. Zo zal hun 
nagedachtenis ons tot zegen zijn. 
 

 


