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Rozenboomherdenking 
 
Op vrijdag 2 oktober 1942 werden minstens 84 Joodse Zwollenaren 

vastgehouden in de gymzaal van het toenmalig Gymnasium Celeanum aan de 

Veerallee. Dat waren voornamelijk vrouwen en kinderen van de circa 60 

Zwolse Joodse mannen die sinds de zomer van dat jaar gedwongen te werk 

waren gesteld in Nederlandse werkkampen in Overijssel en Friesland.   

   

Op zaterdag 3 oktober werd de hele groep onder het mom van 

gezinshereniging naar het doorgangskamp Westerbork gedeporteerd. Zeven 

personen wisten uit de gymnastiekzaal of kamp Westerbork te ontsnappen en 

overleefden in onderduik de oorlog. Alle overige mannen, vrouwen en 

kinderen werden naar de vernietigingskampen in het Oosten gedeporteerd. 

Slechts één van hen overleefde. In de gymzaal van het Gymnasium Celeanum 

aan de Veerallee werden daags na de deportatie “gewoon” weer gymlessen 

gegeven.  

  

Om de huidige leerlingen deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Zwolle 

in het algemeen en die van het Gymnasium Celeanum in het bijzonder niet te 

laten vergeten, houdt het Gymnasium Celeanum elk jaar een herdenking bij 

het monument ‘De Rozenboom’. Leerlingen uit jaarlaag 3 hebben een grote 

rol bij deze herdenking. Tijdens mentorlessen zijn zij hierop voorbereid door 

historicus Piet den Otter en tijdens het vak Nederlands hebben zij een 

opdracht omtrent Etty Hillesum gemaakt.  

 

Onderdeel van de herdenking is een rozentocht. Deze tocht gaat vanaf het 

huidige Gymnasium Celeanum-gebouw aan de Westerlaan naar de voormalige 

gymzaal van het vroegere pand van het Gymnasium Celeanum aan de 

Veerallee. Daar zullen de leerlingen de namen noemen van de mensen die 

gevangen zaten in deze gymzaal en daarna zullen zij een roos neerleggen bij 
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het monument ‘De Rozenboom’. Na het namen noemen volgt een minuut 

stilte.  

 

In het atrium van onze school aan de Zoom kunnen bezoekers van  

23 september tot en met  4 oktober de tentoonstelling “Jodenvervolging in  

12 portretten” bekijken met levensverhalen van Joodse Zwollenaren tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

In 2015 heeft het Gymnasium Celeanum het monument ‘De Rozenboom’ 

geadopteerd. Het monument is gemaakt door de kunstenares Iris le Rütte. 

Inspiratiebron voor dit beeld was een tekst uit het dagboek van Etty Hillesum, 

geschreven op de dag dat de Joodse gezinnen in het gymnasium 

bijeengedreven werden, op  2 oktober 1942: “Vruchten en bloemen dragen op 

elke grond, waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn?”  
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Programma   
(de tijden zijn bij benadering, behalve het aanvangstijdstip)  

 
14.00 uur  Ontvangst door Jeroen Vogel, conrector klas 3  
 
14.05 uur  Inleiding over Zwolse Joodse gemeenschap/geschiedenis/ 

Gymnasium Celeanum door historicus Jaap Hagedoorn  
 
14.15 uur  Muziek Schindler’s List door Fabian Altena uit klas 3C  (viool),  

begeleid door Philine Coops (piano)  
 
14.30 uur   Susanne Koster, docent Nederlands, vertelt over de opdracht 

over Etty Hillesum uitgevoerd door de leerlingen, leerjaar 3  
 
14.45 uur  Vertrek wandeltocht naar de voormalige gymzaal aan de 

Veerallee  
 
14.55 uur  Namen noemen, bloemen leggen monument Rozenboom en 

aansluitend één minuut stilte.  
 
15.30 uur   Terugtocht naar Westerlaan, napraten en opdracht van de 

leerlingen bekijken.  
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Lisanne Boks, klas 3C 

 

Eén heel smal steegje 
 
Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

kijk om je heen, het is niet goed wat je ziet 

er zijn zoveel mensen met verdriet 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

zie je het pad waar ik op loop 

het is een pad zonder hoop 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

kijk omhoog, daar is geen verdriet 

zodra je goed voelt wat je ziet 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

voel de kracht van god en vind daarin hoop 

het is toch de hele hemel waar ik onder loop 
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Isabel Reins, klas 3B 

 

De hemel boven de nauwe straat 
 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed  

toen mijn broertje lachend zei: ‘tot snel’ 

op het moment dat mijn ouders werden weggevoerd 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

toen ik moest uitleggen dat onderduiken 

gewoon een spelletje was zoals verstoppertje 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

toen mijn broertje vroeg  

hoe ‘buiten’ er ook alweer uitzag 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

dat we samen waren 

maar dat ik toch alleen was 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

toen het onze beurt was  

om met de trein te gaan 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

toen mijn schouder nat was  

van mijn broertjes’ tranen 
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ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

om hem een laatste knuffel en kus te geven 

voordat hij uit mijn armen werd weggerukt 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed 

om te weten wat ons lot was 

terwijl hij dat niet wist 

 

ik weet nog goed hoeveel pijn het deed  

toen het mijn beurt was 

om de douche in te gaan 

 

ik weet nog goed hoe mooi het was 

om te begrijpen dat de zon weer zal stralen 

toen ik boven me de hele hemel zag staan 
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Julot Bijl, klas 3D 

 

Een brief naar aanleiding van uw citaat 
 

Etty Hillesum  

Roggestraat 3 

7411 EP Deventer  

 

 

Elburg, 23 september 2019 

 

 

Betreft: Een brief naar aanleiding van uw citaat 

 

Beste Etty Hillesum, 

 

Mijn naam is Julot Bijl en ik ben 14 jaar oud. Ik schrijf een brief naar aanleiding 

van uw citaat: ‘’En toen ik op een gegeven moment heel erg moe werd en het 

toch wel even een eigenaardige gewaarwording was, dat je in geen een van 

die trams in die grote stad met z'n lange straten mocht gaan zitten en ook niet 

even op een terrasje (...), toen dacht ik, ik dacht het eigenlijk niet, maar het 

leefde ergens in me: door de eeuwen heen zijn de mensen moe geweest en 

hebben zich hun voeten op Gods aarde kapot gelopen, in kou en in warmte en 

het hoort ook bij het leven.  

 

Dat is de laatste tijden steeds sterker bij mij: tot in m'n kleinste dagelijkse 

handelingen en gewaarwordingen sluipt een vleugje eeuwigheid. Ik ben niet 

alleen moe of ziek of treurig of angstig maar ik ben het samen met miljoenen 

anderen uit vele eeuwen en het hoort bij het leven en het leven is toch schoon 

en het is ook zinrijk.’’  
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Ik vind het een heel mooi citaat en ik 

zou u graag mijn opvattingen willen 

toelichten en mijn vragen willen 

stellen. 

 

Toen ik het citaat begon te lezen 

probeerde ik mij in te leven hoe het 

zou zijn in de oorlog. Dat lukt 

uiteraard niet helemaal, maar het 

gevoel van moe worden herken ook 

ik. Het zal nu heel anders zijn dan in 

de oorlog en het is ook niet 

vergelijkbaar. Toch probeer ik een 

situatie te bedenken waarin ik mij 

kan herkennen. Voor mij zal het 

fysieke moeheid zijn en in uw geval 

zal het te maken hebben met de 

zwaarte van leven. Is dat ook hoe u 

er tegenaan kijkt? 

 

Ik zou niet kunnen leven met het 

idee dat mijn leven zo wordt beperkt 

door anderen die daar geen recht op 

hebben. Als dat wel het geval zou 

zijn, zou mijn leven bestaan uit 

woede en een 

onrechtvaardigheidsgevoel. Om die 

reden heb ik extra veel respect voor 

u en vind ik het prachtig om te lezen 

dat u ondanks deze situatie zo 

positief in het leven staat. 

 

De zin ‘’door de eeuwen heen zijn de 

mensen moe geweest en hebben zich 

hun voeten op Gods aarde kapot 

gelopen, in kou en in warmte en het 

hoort ook bij het leven’’ sprong er 

voor mij uit. Dat komt doordat u het 

naar mijn mening mooi heeft 

verwoord door te zeggen dat ze hun 

voeten op Gods aarde kapot 

gelopen. Uiteraard hebben ze niet 

echt hun voeten kapot gelopen. Ik 

vraag mij af of dat in deze tijd nog 

steeds gebeurt. Wij willen nu snel 

piekeren of klagen om kleine dingen 

die er eigenlijk niet toedoen. 

Daarom denk ik dat iedereen iets 

kan leren van de positieve instelling 

van u. 

 

Toen ik verder begon te lezen, kwam 

ik bij een zin die voor mij niet 

helemaal duidelijk was. U schrijft dat 

er handelingen en gewaarwordingen 

een klein vleugje eeuwigheid sluipt. 

Ik liep hier vast doordat ik niet wist 

wat hiermee werd bedoeld. Bedoelt 

u met ‘een vleugje eeuwigheid’ de 

toekomst? Dat u juist naar de 

toekomst wil kijken en om 

eeuwigheid te zien in het leven? Of 

bedoelt u misschien wel het 
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verleden dat het in de afgelopen 

eeuwen ook al gaande was?  

 

Ten slotte denkt u ook nog aan alle 

andere miljoenen in dezelfde 

situatie. Door alle verhalen die ik heb 

gehoord over de oorlog waarin u 

leefde, verbaast het mij dat u nog 

kan schrijven dat het leven schoon is 

en ook zinrijk en dat de ziektes, 

moeheid, angsten en treurigheid 

onderdeel is van het schone en 

zinrijke leven. Ik heb heel veel 

respect voor u! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Julot Bijl, klas 3D 

 

        Tekening: Anniek Verheul 
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Berber de Vries, klas 3B 

 

Puur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Citaat:  
Vruchten en bloemen dragen op elke grond waar men geplant is, 

zou dat niet de bedoeling zijn? 
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Juan Pol, klas 3B  

  

Wat is er met je gebeurd?  
  

Wat is er met je gebeurd?  

Met een wapen in je hand het zwarte hemd van Duitsland en je families 

verscheurt  

  

Wat is er met je gebeurd?  

Dat je nu voor me staat met een gezicht vol haat door het gevecht verkleurd  

  

Wat is er met je gebeurd?  

Dat je me weldra neerhaalt 

Waarom ben je zover afgedaald?  

Dat je me zo meteen wegsleurt  

  

Wat is er met je gebeurd?  

Dat je kiest voor deze daad  

je bent dan voor het leven geschaad  

en is jouw hart besmeurd  

  

Wat is er met je gebeurd?  

Blijf ik in het ongewisse 

zelfs nu mijn tijd gekomen is en ik in een trein wordt gesleurd  

 

Wat is er met je gebeurd?  

Dat dat lichtpuntje in ’t zwart 

dat jou je leven lang al tart 

nog niet door jou wordt bespeurd  
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Ruben Bikker, klas 3B  

 

Zou dat niet de bedoeling zijn?  
 

 Etty Hillesum heeft veel teksten geschreven in haar dagboek, maar ik denk dat 

er eentje is die speciale aandacht mag krijgen, dat is deze: ‘Vruchten en 

bloemen dragen op elke grond waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling 

zijn?’ Etty Hillesum bedoelde hier namelijk hoogstwaarschijnlijk iets mee als: 

‘Goed doen en anderen helpen, waar je ook maar terechtkomt, zou dat niet de 

bedoeling zijn?’  

 

Waarschijnlijk schreef Etty Hillesum 

dit toen zij in kamp Westerbork zat. 

Hoewel zij een betere positie had 

dan de andere gevangenen, was haar 

situatie nog steeds heel moeilijk en 

had ze bijna dagelijks te maken met 

al het leed in het kamp. Dit is één 

van de redenen dat ik dit een 

interessant citaat vind om iets over 

te schrijven, want ik ben het grondig 

eens met de inhoud van het citaat.  

  

 Ten eerste zit er namelijk toch wel 

waarheid in, want zou het niet de 

bedoeling zijn om goede dingen te 

doen en anderen te helpen? Het 

kan toch alleen maar goed zijn? Het 

is zelfs wetenschappelijk bewezen 

dat het je gelukkiger maakt om iets 

te doen voor een ander, dan als een 

ander iets voor jou doet. Ik zou 

daarom zeggen: ‘Doen dus!’  
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Goed doen en anderen  
helpen, waar je ook maar  
terechtkomt, zou dat  
niet de bedoeling zijn? 

 Daarnaast is het in een moeilijke 

situatie ook een afleiding om 

anderen te helpen en kan je hoop 

brengen in hopeloze situaties 

waardoor het leven een stuk 

draaglijker wordt. Daar wordt het 

dus alleen maar beter van. 

Vervolgens is het ook geen excuus 

om te zeggen dat de rest van de 

wereld eerst maar eens wat moet 

doen, want daar schiet je niks mee 

op. De rest van de wereld kan dat 

namelijk ook zeggen en jij wordt er 

gelukkiger van anderen te helpen. 

Niet de mensen die dat niet doen.  

 

Verder kun je eigenlijk ook niet 

zeggen dat je niet in staat bent 

zoiets te doen, want in een 

moeilijke omgeving zitten is ook 

behandeld in het citaat. Je moet het 

namelijk doen waar je ook bent. 

Ook niet weten waar of voor wie je 

goed moet doen is geen excuus, er 

is namelijk altijd wel ergens hulp 

nodig. Je moet daarnaast ook echt 

niet bang zijn dat je het verpest, 

want als je het goed bedoelt is het 

toch nooit fout. Of niet soms?  

   

 Kort samengevat is het dus alleen 

maar positief om mensen te helpen 

en goede dingen te doen en heb je 

daarbij alleen maar een goed gevoel 

en nieuwe vrienden te winnen, 

daarom zou ik zeggen: Maak Etty 

Hillesum trots en ga die ene persoon 

waarvan je weet dat die het op dit 

moment moeilijk heeft eens vragen 

of je iets voor hem/haar kan doen, 

want: ‘Zou dat niet de bedoeling 

zijn?’  
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Gwen Kroes, klas 3B 

 

Men zou een pleister op vele wonden willen zijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele zielen dwaalden 

maar de klaprozen, zij bloeiden 

op het kale land 
 

Citaat: Men zou een pleister op vele wonden willen zijn 
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Valentina Tricarico, klas 3D 

 

Moedig 
 

Etty Hillesum  

Veerallee 29 

Zwolle 

 

Zuidwolde, 22 september 2019 

 

Betreft: uw citaat 

 

Geachte mevrouw Hillesum, 

 

Mijn naam is Valentina Tricarico en ik zit in klas 3 op het Gymnasium Celeanum 

in Zwolle. Elk jaar begin oktober organiseert mijn school, het Gymnasium 

Celeanum, een herdenking bij het monument de Roozeboom, dat dicht bij het 

oude Gymnasium Celeanum gebouw staat. Dit monument is qua vormgeving 

gebaseerd op uw citaten. Ik heb het volgende citaat van u gekozen: “Al blijft 

ons één nauwe straat, waardoor we mogen gaan, boven die straat staat toch 

de héle hemel.” 

 

Dit citaat sprak mij erg aan, omdat 

het niet een erg lang citaat is, maar 

toch één duidelijke boodschap heeft. 

Dit citaat doet mij denken aan een 

andere citaat van u: “Ook al ga ik 

dood, mijn ziel overleeft alles.” 

 

 

Ik kan me voorstellen dat u met deze 

nauwe straat de aarde in de Tweede 

Wereldoorlog bedoelt en dat de 

hemel staat voor een plek zonder 

pijn, verdriet en angst.  
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De héle hemel, en niet een stukje, is 

voor iedereen, ongeacht je geloof of 

etnische afkomst. Ik vraag mij wel af 

waarom u het werkwoord ‘mogen’ 

gebruikt, in plaats van moeten. Was 

er dan ook een andere uitweg dan de 

dood? 

 

Daarnaast vraag ik mij ook af wat ik 

in uw situatie had gedaan. Zou ik dan 

onderduiken of toch net als u mij 

inzetten voor anderen? Ik heb 

begrepen dat u fel tegen 

onderduiken was. Graag zou ik willen 

weten waarom? Zag u dit als verraad 

of vond u deze mensen slap 

aangedraaid? Als ik in uw situatie  

had gezeten, was ik waarschijnlijk 

wel ondergedoken, omdat ik nog 

veel wil meemaken in het leven. 

 

Ik heb begrepen dat u vrijwillig naar 

het kamp Westerbork bent gegaan 

om patiënten te helpen. Dat vind ik 

erg moedig van u. Ik bewonder u om 

uw moed, moed die ik waarschijnlijk 

zelf niet zou hebben gehad.  

Je bevindt je wel in het hol van de 

leeuw. Ik zou ook graag zo dapper 

willen zijn als u, maar ik weet van 

mezelf dat ik mij als een klein meisje 

zou verstoppen van angst. Soms lees 

je weleens boeken over de Tweede 

Wereldoorlog waarin mensen hun 

leven op het spel zetten om andere 

mensen te helpen. Je hoopt dan dat 

je hetzelfde zou hebben gedaan, 

maar helaas ben ik een grote 

angsthaas.  

 

Er is maar één woord dat uw daden 

kan omschrijven: MOEDIG. Dat bent 

u, mevrouw Hillesum! Daar mag u 

trots op zijn.  

 

Zoals u ziet heb ik veel vragen, 

vragen die nooit beantwoord zullen 

worden.  Helaas heeft u de Tweede 

Wereldoorlog niet overleefd, maar 

uw geest leeft wel voort door uw 

mooie citaten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Valentina Tricarico, klas 3D 
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Wies Janssens, klas 3C 

 

Thuis 
 
Citaat Etty Hillesum: 

“Jopie onder de grote sterrenhemel, zittende op de hei, in een gesprek over 

Heimweh: ik heb geen Heimweh, ik ben toch thuis. Daar heb ik toen zooveel 

van geleerd. Men is ‘thuis’. Onder de hemel is men thuis. Op iedere plek van 

deze aarde is men ‘thuis’, wanneer men alles in zich draagt.” 

 

Thuis is waar je met open armen 

mag ontvangen 

en je echt kunt zijn 

 

Jouw plekje in de wereld 

wat zowel groot kan voelen, als ontzettend klein 

daar waar je met een twinkeling 

geluk wilt verspreiden 

als een warm coconnetje om je heen 

 

Thuis is samen delen 

en met liefde alleen 

 

Thuis is meer dan één plekje op aarde 

het zit voor altijd binnen in jou 

daar waar je herinneringen mag maken 

en je het liefst voor altijd wonen zou 

 
 



 

Ditmer de Heer, klas 3B 

 

Duizend plus één 
 
Het tijdsbesef verloren  

Gister nog geboren  

Altijd het goede nagestreefd  

Midden in een oorlog gestaan    

En toch door blijven gaan    

Duizenden die de hel hebben beleefd 

Een getal dat iedereen kent 

Waar jij ineens één van bent 

 
Ik heb het volgende citaat gebruikt: “Wanneer dit werkelijk tot een vaste 
levensbeschouwing wordt: wat is één enkel leven waard, terwijl ze toch ieder 
ogenblik bij duizenden sterven, dan pas is de vernietiging volkomen.” 
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Lisanne Boks, klas 3C 

 

Eén heel smal steegje 
 
Eén pad, één straat, één heel smal steegje  

kijk om je heen, het is niet goed wat je ziet 

er zijn zoveel mensen met verdriet 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

zie je het pad waar ik op loop 

het is een pad zonder hoop 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

kijk omhoog, daar is geen verdriet 

zodra je goed voelt wat je ziet 

 

Eén pad, één straat, één heel smal steegje 

voel de kracht van god en vind daarin hoop 

het is toch de hele hemel waar ik onder loop 
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