Nieuwsbrief December 2020
Beste Vriend(in),
Tentoonstelling Metamorfose
In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van de nieuwste tentoonstelling Metamorfose.
In de eerste weken na de opening liep het storm. Maar helaas gooide corona ook roet in ons
eten. We zijn inmiddels veertien dagen dicht geweest op vriendelijk verzoek van onze ministerpresident. Sinds die heropening liep het aanmerkelijk minder storm. Bezoekers blijken
vreesachtig voor de coronagevolgen. Wij hebben daar alle begrip voor. Nu is het museum
weer gesloten en wachten we af tot we op 19 Januari hopelijk weer open mogen. De huidige
tentoonstelling is zo fantastisch dat u dan wel een bezoek moét brengen.
Nieuwe tentoonstelling
Inmiddels zijn we
druk bezig met de
volgende
tentoonstelling. Deze
heeft als thema:
Joden in het Land
van Maas en Waal.
Kent u iemand in dit
gebied die Jood is?
De kans is klein. In
het verleden was er
in dit gebied een
bloeiende
Joodse
gemeente met een
synagoge in Druten.
De Joodse synagoge in Druten vóór de sloop in 1976

Omstreeks 1900-1910 zijn de meeste Joden uit
dit gebied verdwenen. In die tijd vond er een soort urbanisatie plaats van Joden. Zij trokken
naar de grote(re) steden om een beter emplooi te vinden. In 1904 werd de synagoge verkocht
aan de buurman die er een schuur van maakte. Naast het belichten van deze Joodse
gemeente willen we ook aandacht schenken aan de Joodse cultuur en aan het antisemitisme.
Antisemitisme vanaf de diaspora in 70 na Chr. tot op de dag van vandaag.
De verschrikkingen die de Joden moesten ondergaan in de Tweede Wereldoorlog kunnen we
omvatten door de vermelding dat er vijf miljoen Joden zijn omgekomen. Vaak werkt de
geschiedenis van één Jood beter. Net als bij Anne Frank. Zij brengen de geschiedenis
schrijnend dichtbij.

Une petite histoire
Aan de Zwanenburgwal 72 in
Amsterdam woonde de Jood Daniël
van Rooijen, samen met zijn vrouw
Bloeme Zeehandelaar en hun eenjarig
zoontje Jim Daniël.In 1942 verbleef hij
in Puiflijk in het pension van de dames
Van der Wielen waar hij met zijn gezin
was ondergedoken voor de Duitsers.
Op 16 november 1942 fietste hij van
Druten naar Puiflijk toen hij werd
aangehouden
door
een
foute
politieman
Johannes
Wilhelmus
Jacobs uit Amsterdam. Hij had samen
met twee mensen van de Gestapo,
hem opgespoord vanuit Amsterdam.
Jacobs schoot onmiddellijk. De vrouw
van Daniel van Rooijen en hun zoontje
werden gevangen genomen evenals
de dames Van der Wielen van hun onderduikadres. De beide laatste Daniel van Rooijen
werden vreemd genoeg de volgende dag al weer losgelaten.
De vrouw en het kind gingen met de eerstvolgende trein naar Westerbork en vandaar door
naar Auschwitz. Op het stationsemplacement in Auschwitz aangekomen werden zij door een
Duitser met een simpele duimbeweging in de richting van de gereedstaande vrachtwagen
gemanoeuvreerd. Vandaar gingen zij naar de gaskamer waar nog diezelfde dag, 15 december
1942, een eind aan haar leven kwam en aan dat van haar eenjarige zoontje.
Daniel was onwetend van dit alles. Het enige wat hij wist was het feit dat zijn vrouw en kind op
de trein naar kamp Westerbork waren gezet en aldaar waren ondergebracht in barak 62W. Hij
was, nadat hij was neergeschoten naar het Canisius ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn
verwondingen werd geopereerd. Van Rooijen was een vermogend man en had een deel van
zijn bezittingen meegenomen naar Puiflijk. Die goederen werden door Jacobs geconfisqueerd.
Tot overmaat van ramp werd diezelfde dag in Amsterdam bijna zijn gehele familie opgepakt.
Hij schrijft dan vervolgens op 17 januari 1943 een bijzondere brief. Hij verzoekt zijn zwager A.
Zeehandelaar om na de oorlog zijn geld op te halen en dat te gebruiken om achter de
verblijfplaats van zijn vrouw, zoontje, broer, schoonzuster en hemzelf te komen. In de bijlagen
beschrijft hij al zijn bezittingen. Deze brief stuurt hij voor de zekerheid ook naar een advocaat
in Amsterdam. “Mochten alle pogingen falen dan moeten mijn goederen en gelden worden
vastgezet en is het geld voor Jules van Rooijen, zoon van mijn broer Willem, om hem een
goede opvoeding te geven, als hij zich gedraagt als een goede, vrome Jood”. Deze brief met
bijlagen moet hij vanuit het ziekenhuis hebben geschreven. Zijn vrouw en zoontje waren toen
al een maand daarvoor vermoord. Ook Daniel zelf ging op transport. Vermoedelijk via
Westerbork naar Sobibor waar hij 28 mei 1943 aan zijn einde kwam.
De opening van de tentoonstelling is door de corona nog onzeker. Wij brengen u daarvan tijdig
op de hoogte.

Mededelingenbord
Waarschijnlijk heeft u hem
op het museumplein al
zien staan; ons nieuwe
mededelingenbord.
Daarmee is vanaf de weg
nog beter te zichtbaar wat
er in het museum zoal te
zien is.

Rabobank Clubsupport 2020
Ook dit jaar heeft het museum weer meegedaan aan de Rabo Clubsupport. De opbrengst
was dit jaar iets hoger dan vorig jaar, te weten € 1.198,54.

Van het Vriendenbestuur
Het afgelopen jaar 2020 is door Corona een heel moeilijk en vreemd jaar geweest om nieuwe
vrienden te werven en ook nieuwe bedrijven voor de club van honderd te benaderen. Vooral
de onzekerheid over de afloop van het Corona virus, maar zeker ook de economische crisis
die deze pandemie heeft veroorzaakt, hebben ertoe geleid dat het bestuur Vrienden Museum
Tweestromenland heel sporadisch actief is geweest om contact te zoeken met nieuwe
vrienden of bedrijven.
Wij vonden dit jaar niet het juiste moment om acties te voeren voor meer vrienden en meer
bedrijven. Wij zijn natuurlijk heel verheugd met het groot aantal vrienden en bedrijven die het
Museum Tweestromenland met een warm hart ondersteunen. Daarvoor onze heel hartelijke
dank.
Aan het eind van 2020 hadden we 516 vrienden, 34 bedrijven lid van de club van honderd, 9
sponsoren in natura en enkele anonieme sponsoren. Het streven is om in 2021 600 vrienden
in ons bestand te hebben en minimaal 50 bedrijven bij de club van honderd.

Ondertussen heeft u bij de Kerstkaart de nieuwe vriendenpas 2021 ontvangen en wij hopen u
allen weer in 2021 te zien in ons mooie Museum Tweestromenland.
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Ook prijzen wij ons zeer gelukkig met een aantal anonieme sponsoren die ons museum een
warm hart toedragen en uiteraard met de fondsen die ons blijven steunen bij de organisatie
van tentoonstellingen.

