Geleende gezichten

Van donderdag 13 juni tot en met donderdag
12 september 2019 is er in de Aaltense
Synagoge weer een bijzondere
tentoonstelling te zien.
In Memoriam
Bijna 18.000 Joodse kinderen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog, vooral via Westerbork,
gedeporteerd naar vernietigingskampen in
Oost-Europa en vermoord. Guus Luijters
heeft al hun gegevens opgespoord en
gepubliceerd in een lijvig boekwerk ‘In
Memoriam’. Tijdens een interview naar
aanleiding van de verschijning van dit boek in
2012 lichtte hij zijn bedoeling als volgt toe: ‘Ik
wil die kinderen weer een naam geven’.

Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
donderdag 13 juni tot en met
donderdag 12 september 2019

Open:

Entree:

woensdag 13:30-16:30 uur
donderdag 10:00-16:00 uur
€ 2,00 volwassenen
€ 1,kinderen tot 12 jaar

Geleende gezichten
Die woorden maakten diepe indruk op de
Friese kunstenares Ada Stel, en uiteindelijk
bracht haar dat tot het voornemen: ‘Dan wil ik
die kinderen weer een gezicht geven.’
Uit de 3700 foto’s in het boek van Guus
Luijters en een later toegevoegd supplement,
koos zij 102 kinderportretten, waarbij elk
portret symbool staat voor één van de 102
transporten waarmee Joodse kinderen uit
Nederland zijn weggevoerd. Ze schilderde die
op kleine paneeltjes in kleur en noemde het
project ‘Geleende gezichten’.
Ada Stel-van Dijken
(*Appingedam 1947) is
beeldend kunstenares en
maakt behalve schilderijen
ook objecten van keramiek en
in brons. Van 2012-2014
werkte zij aan het project
‘Geleende gezichten’. Zij
wordt veelvuldig gevraagd
voor tentoonstellingen in
binnen- en buitenland.

Een literaire bijdrage
Vanzelfsprekend leidde dit tot een expositie,
maar voor een bredere verspreiding besloot
zij ook tot de publicatie van een boek, waarin
haar man Koos Stel bij een aantal schilderijen
indrukwekkende gedichten schreef. Een
voorbeeld bij het portret van Mirjam Lisette
Katz (Essen 30 04 1937 – Auschwitz 06 09
1944):

ze weet dat iemand haar
zal missen
ooit eens
over wie weet
hoeveel jaar
misschien wel
in een andere eeuw
maar iemand zal haar
missen
en beelden scheppen
om te verbeelden
en woorden vinden
om te verwoorden
opdat ze niet
gemist
zal worden
toen niet
nu niet
nooit niet

Er is heel wat te zien
in een synagoge.

Aan de stichting

Vrienden van de Aaltense synagoge
is door de joodse gemeente het gebruik en
beheer van de synagoge toevertrouwd voor
zover het geen joodse erediensten betreft.
Bij het beheer gaat het vooral om zaken als
onderhoud en financiën. Een zo oud gebouw
(1857) vraagt veel onderhoud en dus hoge
kosten.
De belangrijkste bron van inkomsten ter
dekking van deze kosten wordt gevormd door
de bijdragen van onze donateurs.
U begrijpt dus wel dat wij ook u graag zouden
verwelkomen als donateur van de stichting.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Meldt u zich aan bij onze penningmeester de
heer J. de Ruijter, Ludgerstraaat 80, 7121 EM
Aalten, tel. 0543 - 472614.

Groepsbezoek is mogelijk, overdag of 's
avonds, als u daarvoor een afspraak gemaakt
hebt met H. Kuiper, tel. 0543 474520
Voor een inleiding en toelichting wordt
gezorgd.
Als bijdrage in de kosten vragen wij voor de
hele groep € 20,-. Schoolklassen gratis, als
de school donateur is.
***
Neem eens een bezoek aan de synagoge op
in uw lesrooster of jaarprogramma. Veel
groepen deden dat al. Hun reacties zijn
onverdeeld positief.
Het adres: Stationsstraat 7, in het hart van
Aalten, drie minuten van de Markt.

Het bedrag van uw donatie stelt u zelf vast,
maar wij hopen op minimaal € 15,- per jaar.
Bankrekening IBAN: NL85 RABO 0380 2052
54 t.n.v. de Stichting 'Vrienden van de
Aaltense Synagoge' te Aalten

Loop er eens binnen...
In Aalten kan dat

Dit is de poort van de Eeuwige.
Rechtvaardigen zullen binnentreden.

