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Joods Leven in Europa buiten de grote steden
Joods Museum Westfalen
Een joods museum op het "platteland" – hoe kan dat?
Aanzicht van het Joodse Museum Westfalen in Dorsten (nieuwbouw
van 2001) bij nacht.
Foto: R. Pieper

In Dorsten kwamen enige dingen samen: een geëngageerde actiegroep, steunverleners
in de stad, in het district en op provincieniveau, genereuze donateuren en stichtingen,
uiterst gemotiveerde adviseurs en tientallen mensen die zich vrijwillig ingezet hebben,
tot op heden.
Een geschiedenisworkshop onderzocht sinds 1982 "witte vlekken" in de plaatselijke
geschiedenis en vervolgens het vergeten relaas van het joodse leven in de regio; deze
groep had in 1987 het plan om een museum te stichten. In 1992 werd uiteindelijk aan de
rand van het stadcentrum het "Joodse Museum Westfalen" geopend - sinds 2001 is een
door de provincie Nordrhein-Westfalen en de stad Dorsten gefinanceerde uitbreiding in
gebruik genomen.
Een blik in de afdeling "gemeente en synagoge" toont een model van
de synagoge van Vreden in Westfalen.
Foto: Joods Museum Westfalen

Exposities
Sinds de uitbreiding van het museum tonen wij een geheel nieuwe vaste tentoonstelling.
Een gedeelte presenteert de joodse religie en traditie in de wisseling der tijden, de
tweede afdeling illustreert exemplair joodse levenswegen in Westfalen vanaf de
Middeleeuwen tot de dag van vandaag.
Met hulp van donateuren en stichtingen werden belangrijke materiële getuigen van de
joodse cultuur en de Duits-Joodse geschiedenis verzameld.
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De vaste tentoonstelling "Joodse levenswegen in Westfalen"
informeert over 14 als voorbeeld dienende biografieën van de
Middeleeuwen tot heden - op de voorgrond Benno Elkan’s buste van
Walter Rathenau (bruikleen).
Foto: R. Eggert
Door beide tentoonstellingen samen is het mogelijk zonder voorafgaande kennis een
levendige indruk van de historische ontwikkeling van het joodse leven, van joodse
families, gemeenten en hun verhouding tot de meerheidsmaatschappij te winnen.
Luisterpunten bieden de gelegenheid om verdiepende informaties individueel te kiezen.
Bovendien toont het museum wisselende exposities, bijv. over joodse en Israëlische
kunstenaars, over de Duits-Joodse geschiedenis, het hedendaagse joodse leven in
Duitsland, Europa en Israël, de geschiedenis van het antisemitisme of onderwerpen
betr. de mensenrechten.

Manifestaties, pedagogisch aanbod, service
Het Joodse Museum Westfalen is ook een levendige plaats om te leren en het biedt in
dit verband opleidingsmogelijkheden voor een algemeen publiek, voor groepen en
schoolklassen. Er worden lezingen, filmavonden en excursies georganiseerd.
Bovendien zijn er culturele evenementen - lezingen, muziek, performances - en er wordt
een voortgezette scholing voor multiplicators geboden.
Pedagogisch werk met scholieren, maar ook door jongeren
opgezette wisselende tentoonstellingen behoren tot het programma
van het museum.
Foto: Joods Museum Westfalen

Het museum biedt naast rondleidingen voor school-, jeugd- en volwassenengroepen op
maat gesneden studiedagen over de thema’s van het huis en voor verschillende
leeftijdsgroepen - met rondleidingen, films en zelfstandig bronnenonderzoek m.b.t. de
inhoud van de vakken geschiedenis en religie.
Voor de bezoekers staan een goed gevulde vakbibliotheek met ca. 5.000 banden,
geselecteerde kranten en tijdschriften alsmede een kleine boekhandel ter beschikking.
De exploitatievereniging van het museum publiceert driemaal per jaar "Schalom" en
heeft diverse wetenschappelijke en populaire publicaties opgesteld.
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Wie zijn wij?
Het museum wordt geëxploiteerd door de vereniging voor joodse geschiedenis en religie
(Dorsten). Deze heeft ongeveer 540 leden - individuele personen, naburige steden,
parochies, en andere verenigingen. Het werk van deze exploitatievereniging wordt op
een regelmatige basis ondersteund, o.a. door een adviescollege, de stad Dorsten, de
stichting Joods Museum Westfalen, het "Landschaftsverband Westfalen-Lippe" alsmede
door de Noordrijn-Westfalen-Stichting.
Adres:
Jüdisches Museum Westfalen
Julius Ambrunn-Str. 1, 46282 Dorsten
respectievelijk
Postfach 622, 46256 Dorsten
Tel. 02362-45279, Fax 02362-45386
E-Mail: info@jmw-dorsten.de
Internet: www.jmw-dorsten.de (http://www.jmw-dorsten.de)
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