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Een inspirerende voorstelling 
over het leven van Etty Hillesum

Abke Bruins & o.l.v. Henk Ruiter



Vocalgroep Choral presenteert met ‘Etty’  een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, een joodse 
vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt 
gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoor-
log. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar 
verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. 

Etty wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasium 
opleiding rechten studeren in Amsterdam. In februari 1941 besluit ze om in therapie te gaan bij de uit Duits-
land afkomstige psychiater Julius Spier. Ze wordt zijn cliënt, secretaresse, leerling en vriendin. In de groep 
rondom Julius Spier ervaart Etty een atmosfeer van literatuur, muziek en spiritualiteit met aandacht voor de 
grote vraagstukken van het leven. Geleidelijk komt ze meer in balans en kan ze het turbulente leven in en 
om haar heen beter hanteren. In juli 1942 accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze 
houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als 
medewerkster sociale verzorging van ‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk 
kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van 
anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp 
Auschwitz.
Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer in 
staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als 
slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan. Haar oproep is om, on-
der welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en vanuit jezelf de dingen te verbeteren. 
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Abke Bruins
Abke Bruins voltooide haar studie Musicaltheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ze 
deed ervaring op in vele musicals en theatershows. Ze won in 2011 de John Kraaijkamp Musical Award 
voor de beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical (Je Anne).

Meer info over Choral vindt u op: www.vocalgroepchoral.nl


