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Het onbegrepen schilderij 
van Chagall

Boeken

De apotheker van 
Krakau
Het zou je maar gebeuren. Je runt 
een prima zaak, tot je door de oorlog 
wordt ingesloten – letterlijk – en 
opgeslokt. Dat overkwam een apo-
theker in Krakau, Tadeusz Panckie-
wicz. Tijdens de Holocaust bevindt 
zijn apotheek zich in het hart van het 
getto. Mensen kloppen bij hem aan 
voor hulp, voor kalmeringsmiddelen, 
voor een route om te ontsnappen 
aan de SS in de straat. Tadeusz helpt, 
en zijn personeel ook. Maar evenzo-
goed moet hij regelmatig machteloos 
toekijken als er weer een deportatie 
plaatsvindt. Kort na de oorlog schrijft 
hij zijn verhaal op. Daardoor leest dit 
boek als een dagboek. Je kijkt als het 
ware over zijn schouder mee. Rony 
Boonen nam het op zich het verhaal 
van Tadeusz opnieuw te vertalen en 
daarmee onder de aandacht van het 
publiek te brengen. De moeite van 
het lezen waard. (MT)

»    Tadeusz Panckiewicz, apotheker 
in het getto van Krakau; Rony 
Boonen; uitgeverij Bibliodroom; 
€ 24,95

Christendom en 
antisemitisme
Een boek over de zwartste bladzijden 
van twintig eeuwen christendom. Hel-
der, zeer deskundig en eerlijk geschre-
ven. Duidelijke indeling in veertien 
hoofdstukken, die elk chronologisch 
de geschiedenis van de kerk en de 
relatie met het Joodse volk volgen. 
Iedereen die van Israël en het Joodse 
volk houdt, raad ik aan dit boek te 
lezen. Het geeft een helder inzicht 
waar het antisemitisme (anti-judaïsme, 
en tegenwoordig ook antizionisme) 
vandaan komt. Het houdt ons een 
spiegel voor. Na 1945 is er gelukkig veel 
veranderd, maar het antisemitisme zit 
diep geworteld in het christendom, 
in de mens. Het sluimert en af en toe 
steekt het in het voorheen christelijke 
West-Europa als een draak regelmatig 
de kop weer op. (PvdH)

» Christendom en antisemitisme – 
Tweeduizend jaar confrontatie; 
Bart Wallet; Boekencentrum; 
€ 12,99

Ook andere staten protesteerden niet. Hitler kon tevreden 
zijn; niemand zou hem tegenhouden bij zijn plannen met 
het Joodse volk. Er was wel protest van een bekende Joodse 
kunstenaar: Marc Chagall. Hij maakte een schilderij over de 
Kristallnacht dat bekend werd als Witte Kruisiging. 

Chassidische symboliek
Chagall werd in 1887 geboren als Mosjé Segall in Vitebsk 
(Wit-Rusland). De ziel van het Jodendom in dit gebied was 
het chassidisme met zijn vroomheid, blijdschap en mystiek. 
Aan Chagalls jeugd herinneren schilderijen waar zijn oom op 
het dak zat en viool speelde.

De schilderijen van Chagall zitten vol kleur en Joodse sym-
boliek. De Witte Kruisiging is met het spaarzaam gebruik van 
kleuren een uitzondering. Als je weet dat het een protest is 
tegen de Kristallnacht, is ook duidelijk wat Chagall met dit 
schilderij bedoelde: Je ziet bruinhemden bij een brandende 
synagoge. Rechtsonder zie je een brandende Thorarol. Het is 
een aanklacht tegen de pogrom van 1938 maar ook tegen 
al het lijden dat de Joden hebben ondergaan. Jezus op het 
kruis is als Jood te herkennen aan de lendendoek: een Joods 
gebedskleed. Onder het kruis staat een brandende menora.

Onbegrepen
In de Nederlandse kranten was na de Kristallnacht geen 
aandacht voor dit schilderij. Na de oorlog kwamen de kunst-
kenners met analyses die geen rekening hielden met de ont-
staansgeschiedenis. Men sprak van humanisme en syncre-
tisme [versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen]. 
Willem Meijer, docent kunst aan de Gereformeerde Hoge-
school Zwolle, maakte het in een artikel in het Nederlands 
Dagblad van 18 oktober 1980 wel heel bont. Hij beschuldigde 
Chagall met verwijzing naar Galaten 1 van het brengen van 
een ander evangelie en zag bij Chagall opstand tegen God.

Het misverstand van Meijer en vele anderen betreft dat 
wat prominent op het schilderij staat: Jezus aan het kruis. 
Waarom beeldde Chagall Jezus eigenlijk als Jood af op dit 

schilderij? Daar was een goede reden voor. Zowel Hitler en 
zijn volgelingen als de leiders van de Lutherse Kerk (Evan-
gelische Kirche) leerden dat Jezus geen Jood was maar een 
Ariër! Dat stukje geschiedenis heeft na de oorlog weinig 
aandacht gekregen. Maar het stond wel in onze kranten. 
Op 17 februari 1936 schreef bijvoorbeeld De Banier over een 
congres waar de komst van een Hitler-Bijbel werd aange-
kondigd. Dominee Roser uit Bremen gaf uitleg over ‘de 
kwestie of Christus van Joodse ofwel van Arische afstam-
ming’ was. Roser zei dat Galilea geen zuiver Joods land is 
geweest en dat het leven van Christus niets anders dan een 
strijd van toenemende hevigheid tegen de Joden is geweest. 
Tegenwoordig gebruiken Palestijnse bevrijdingstheologen 
ook dit historisch onjuiste argument.
Ik zie een waarschuwing in het schilderij: de gekruisigde 
Jezus is een Jood; er is een wonderlijke band tussen Zijn 
lijden en dat van het Joodse volk.

Nazigeweld weggesneden 
In 2013 bracht uitgeverij Crossroad Publishing een boek uit 
van paus Franciscus: Open Mind, Faithful Heart, Refl ections 
on Following Jesus. Tot mijn verbijstering is de Witte Krui-
siging van Chagall gebruikt op de voorkant van dit boek. 
Mijn eerste gedachte was: past de omslag bij de inhoud van? 
Maar toen ik het origineel en de plaat op de omslag verge-
leek, ontdekte ik dat grote delen van het schilderij waren 
weggesneden door de uitgever. 
De bruinhemden en de brandende synagoge zijn weg, de 
brandende Thorarol is verdwenen evenals de menora en de 
a� eelding van pogromgeweld.
De paus zei in 2013 in een interview in The National Catho-
lic Review dat de Witte Kruisiging van Chagall een lieve-
lingsschilderij van hem was. Is het hem opgevallen dat dit 
schilderij op de voorkant van zijn boek ernstig is verminkt?

Verzoening in de St. Stefan te Mainz
Chagall zwoer na de Kristallnacht in 1938 dat hij nooit weer 
voet in Duitsland zou zetten. Toch heeft hij zijn laatste 
kunstwerk gemaakt voor de St. Stefan in Mainz. Voor die 
kerk maakte hij gebrandschilderde ramen in schitterende 
kleuren. Chagall liet zich overhalen door pastoor Mayer en 
zag het als een bijdrage aan de Jüdisch-deutschen Aussöhn-
ung. De ramen werden gemaakt in zijn atelier in Reims. Het 
is voor ons moeilijk te begrijpen hoe groots deze daad van 
verzoening van deze Joodse kunstenaar was.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 staken de knokploegen van Hitlers SA 
in Duitsland en Oostenrijk de synagogen in brand. Thorarollen werden op 

straat gegooid. Het was groot nieuws in onze kranten maar de regering-Colijn 
zweeg over deze wandaden.
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