In de documentaire komt ook de weduwe van
Leo Kok aan het woord (niet geheel toevallig
de moeder van Jaap Nijstad). Zij overleefde
twee kampen en verloor, naast Leo, ook het
overgrote deel van haar familie. Ze vond de
kracht om na de oorlog door te gaan en
ontdekte dat er veel is dat het leven de
moeite waard maakt wanneer je daar oog
voor hebt.

Het is wat we willen zien...
of niet
De laatste reis van kunstenaar
Leo Kok

De tekeningen die Leo Kok (1923-1945)
tijdens zijn internering in Kamp Westerbork
heeft gemaakt behoren tot de meest
bijzondere getuigenissen van het leven in een
kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
zijn een directe weerslag van het dagelijks
leven in gevangenschap, opgetekend door
een jonge, zeer getalenteerde kunstenaar.
Zijn veel te korte leven kende een wreed
einde, ver van huis, maar zijn relatief kleine
oeuvre heeft zijn levensverhaal verteld op de
wanden van musea in Nederland, Israël,
Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten.

Synagoge Aalten
Stationsstraat 7
Openingstijden:
 alle woensdagen tussen 30 juni en 9
september (week 26 t/m 36), en in de
herfstvakantie (weken 42 en 43): van 13:30
tot 16:30
 alle donderdagen in diezelfde weken: van
10 tot 16 uur
 Open Monumentendag, zaterdag 11
september, van 10 tot 17 uur

Entree: € 2,- volwassenen
€ 1,- kinderen tot 12 jaar

In 2013 maakten Jaap en Jopie Nijstad,
samen met Michiel Praal van Pia Media in
opdracht van Omroep MAX een
documentaire over Leo Kok, zijn werk en zijn
leven en hoe daar in de Holocaust een einde
aan kwam. Het maken van die documentaire
betekende een lange reis in de winter van
2012/2013 in het spoor van Leo; van
Geesbrug, zijn eerste werkkamp, via
Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz en
Mauthausen naar Ebensee, waar hij
uiteindelijk op 6 mei 1945 zou worden bevrijd
maar kort daarna in het nabijgelegen Sankt
Wolfgang bezwijkt aan de geleden
ontberingen en uitputting.

Naast het filmen op locatie maakten Jaap en
Jopie Nijstad, beiden gepassioneerde
fotografen, een serie foto’s die vooral wil laten
zien hoe het oog kadert, selecteert en zelfs
op de meeste gruwelijke plekken op zoek
gaat naar de troost van schoonheid. De serie
werd in 2017 gecompleteerd met teksten en
tot een tentoonstelling gemaakt met de titel
“Het is wat we willen zien… of niet”.

Het is deze tentoonstelling die, samen met de
documentaire, in de synagoge in Aalten wordt
getoond. In de beslotenheid van de
karakteristieke, prachtig bewaarde, kleine
‘sjoel’ kan het verhaal over Leo Kok worden
verteld opdat we hem niet vergeten. Want dat
is één van de belangrijkste aspecten binnen
de joodse traditie; namen blijven noemen en
verhalen doorvertellen aan een volgende
generatie.

Aan de stichting

Er is heel wat te zien
in een synagoge.

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 € 25,-. 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 3802.05.254 (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.

