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VOORWOORD 

 

Dit verslagjaar kenmerkte zich door de 
grote omslag die in 14 maanden tijd heeft 
plaatsgevonden. Aan het einde van 2017 
trad het volledige bestuur af. Rond de 
jaarwisseling is voormalig voorzitter 
Arnold de Kock bezig geweest om een 
nieuw bestuur te formeren. Dit lukte hem 
vrij spoedig en reeds in februari kon dat 
bestuur aan de slag. Overdracht vanuit het 
vorige bestuur heeft niet plaatsgevonden 
waardoor de start stroef verliep. De 
beginmaanden kenmerkten zich door het 
inventariseren van de toestand zoals die 
werd aangetroffen. Het bestuur is met 
grote voortvarendheid aan de slag gegaan. 
Binnen het bestuur werden de taken 
zodanig verdeeld dat alle sectoren van het 
museum vanuit het bestuur konden 
worden ondersteund. 

 

Samenwerking 

Als een van de eerste zaken werd contact 
gezocht met drie mogelijke 
samenwerkingspartners te weten: 
stoomgemaal De Tuut, kasteelmuseum 
Wijchen en met bezoekerscentrum De 
Grote Rivieren te Heerewaarden. 

 

 

Tentoonstellingen 

Vanwege de herdenking van de 
Meistaking 75 jaar geleden werd een 
tentoonstelling gewijd aan Jan Walraven  

en de mensen die met hem werden 
gefusilleerd. 

In de zomermaanden was er een 
schilderijententoonstelling van de schilder 
Theo Adams geweest. Helaas bracht het 
fantastische weer weinig bezoekers naar 
het museum. 

De tentoonstelling die in de 
wintermaanden werd georganiseerd in de 
Tuinen van Appeltern daarentegen was 
een eclatant succes. Deze werd bezocht 
door ongeveer 6000 bezoekers! 

 

Subsidie? 

In het verslagjaar is er veel contact 
geweest met de gemeente West Maas en 
Waal omdat was gebleken dat de 
financiële positie van het museum 
zorgelijk was. Energie en huur vergden 
tweederde van de exploitatie. De 
gemeente is verzocht de subsidie te 
verhogen tot € 20.000,- of de huur te 
verlagen tot één euro.  Langdurig overleg 
was het gevolg van dat verzoek. Op 31 
december was er nog geen uitslag zodat 
ook het nieuwe jaar met de nodige scepsis 
moest worden begonnen. 

 

 

Jaap van der Veen 

Vice-voorzitter museum Tweestromenland 

15 mei 2019 
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DE ORGANISATIE 

De organisatie van het museum bestond in 
2018 uit het bestuur en de vrijwilligers. 
Alle zijn onbetaalde vrijwilligers. 

 

 

Bestuur 

De heer Arnold de Kock   (voorzitter) 

De heer Cor Sonneveldt(penningmeester) 

De heer Peter Salet  (bestuurslid) 

De heer Jan Reijnen  (bestuurslid) 

De heer Herman Rekers (bestuurslid) 

De heer Jaap van der Veen(vice-voorzitter) 

 

Vrijwilligers 

Het museum telt 56 enthousiaste 
vrijwilligers. Een museum met alleen een 
bestuur kan niet bestaan. Voor het 
dagelijks openhouden van de deur, de 
rondleidingen en de opbouw van de 
tentoonstellingen zijn zij onmisbaar. In 
samenspraak met hen is gezocht naar 
nieuwe wegen voor ons museum. 
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COLLECTIE.  

Collectiehistorie. 

Het museum is ontstaan op initiatief van de 
Historisch Vereniging Tweestromenland. Een 
commissie uit deze vereniging is na jarenlang 
verzamelen van voorwerpen uit de streek en 
zoeken naar een geschikte locatie er in geslaagd 
een passende huisvesting te vinden: het 
voormalige gemeentehuis van de gemeente 
Appeltern. In 1986 werd daar de bijeengebrachte 
collectie ondergebracht. 

In dit jaar werd ook de Stichting Streekhistorisch 
Museum Tweestromenland opgericht, met als 
doel: “de inrichting en exploitatie van een museum 
en het bijeenbrengen, -houden, onderhoud en 
tentoonstellen van een collectie voorwerpen, 
direct of indirect betrekking hebbend op het 
gebied tussen de rivieren Maas en Waal, Maas-
Waalkanaal en Kanaal Sint Andries”. 

 

Deze collectie bestond aanvankelijk uit een kleine 
verzameling schilderijen, stenen en dakpannen van 
een steenfabriek, een verzameling potscherven uit 
opgravingen. Later kwam daar streekdracht en 
prenten en kaarten van de streek bij. Na opening 
van het eerste museumgebouw brachten de 
bewoners van de streek bij een bezoek aan het 
museum gebruiksvoorwerpen mee, textiel en 
gereedschappen. Daarbij werden door het 
museum nog geen selectiecriteria gehanteerd. Al 
gauw werd het museum te klein en werd uitgezien 
naar een groter pand. Dit werd gevonden in het 
voormalige klooster Sint Elisabeth (1932) in 
Beneden-Leeuwen. Daar konden stijlkamers 
gebouwd worden en werd een collectie fossielen in 
bruikleen ontvangen.  

De meeste objecten zijn schenkingen, andere zijn 
in bruikleen ontvangen. In een enkel geval konden 
objecten worden aangekocht.  

 

In 2009 en 2010 is het museumgebouw volledig 

gerenoveerd en uitgebreid.  

2. Verzamelgebied. 

De in de collectie opgenomen c.q. op te nemen 
objecten zijn afkomstig uit het Land van Maas en 
Waal of zijn daar algemeen gangbaar en in gebruik 
(geweest) 

 

3. Kerncollectie. 

Het museum heeft in 2005 deelgenomen aan het 
Musip-project. De collectie is volledig geregistreerd 
en daarna voor 90% via Adlib geautomatiseerd. De 
kerncollectie en de deelcollecties zijn benoemd en 
geïnventariseerd.  

Benoemen deelcollecties 

Oude ambachten en industrie 3000 objecten 

Fossielen en archeologie   800 

Streekdracht     600 

Stijlkamers   1000 

Winkels    1000 

Foto’s en schilderijen    200 

Oude en nieuwe strijkijzers   150 

Nonnenkamer en religie   300 

Schoolattributen en speelgoed   250 

     ------------------------------------ 

Totaal    7300 

De kerncollectie is ruwweg onder te verdelen in: 

- meubilair, textiel en gebruiksvoorwerpen; 

- gereedschappen en attributen voor de 
ambachtelijke opstellingen; 

- prehistorische vondsten en fossielen. 

 

4. Collectievorming en –registratie. 

 

Verzamelen. 

Doordat de collectie alsmaar in omvang is 
toegenomen en de beschikbare ruimte gelijk is 
gebleven, levert dit nu ruimteproblemen op. 
Daarom is in het verslagjaar begonnen met de 
herwaardering van de collectie. Daarbij lijkt het 
vermoeden gerechtvaardigd dat een klein deel van 
de collectie kan worden afgestoten. 

 

In het verslagjaar kon door een genereuze gift van 
een familielid een voorwerp van Jac Maris worden 
verworven. Het betreft een plastiek van Jan 
Walraven waar in het verslagjaar een 
tentoonstelling aan werd gewijd. 
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EDUCATIE 

 

Museum Tweestromenland heeft een educatieve 
taak.  

Voor leerlingen van het basis- en voortgezet 

onderwijs in de regio Maas en Waal en daarbuiten 

zijn educatieve programma’s beschikbaar. 

Deze programma’s sluiten aan bij de kerndoelen 

van het onderwijs en vallen onder de doorlopende 

leerlijn Reizen in de Tijd (www.reizenindetijd.nl). 

  

Het museum biedt ook programma's op maat aan. 

Deze zijn gekoppeld aan een thema. 

Hiervoor zijn leskisten beschikbaar met materiaal 

van de 20e eeuw over o.a.: beroepen, 

schoolmateriaal, speelgoed, winkel, verzorging en 

religieuze zaken.. 

 Momenteel zijn de volgende programma’s 

beschikbaar: 

    

1. Verzamelen: groep 3-4. 
Het project bestaat uit 3 delen. De leerlingen 
maken eerst kennis met het verzamelen en 
ordenen van voorwerpen. Daarna gaan ze het 
museum bezoeken en tenslotte maken ze hun 
eigen "museum". 
  

2. Het dagelijkse leven in en om het huis: 
groep 5-6. 
Kinderen worden wegwijs gemaakt, hoe het 
leven in de eerste helft van de twintigste eeuw 
was, in vergelijking met het heden. Hierbij wordt 
de nadruk gelegd op de huishouding, voeding, 
sanitaire voorzieningen en alles wat hiermee 
samenhangt. 
  

3. Leven met het water in het land van 
Maas en Waal/De koffer van Johanna: groep 7-
8. 

Het project "Leven met het water in Maas en 

Waal/De koffer van Johanna", gaat over het 

leven van de bewoners met het water als vriend 

en als vijand in het Land van Maas en Waal. Dit 

water geeft veel voordelen, maar ook veel strijd. 

Het project sluit aan bij het canonvenster "De 

watersnood, dreiging van het water". Het 

project bestaat uit drie lessen. 

De eerste les is een korte voorbereidende les op 

school.  De leerlingen onderzoeken "het water 

als vijand". 

De tweede les vindt plaats in het museum. De 

koffer van Johanna en haar familie, met daarin 

documenten, voorwerpen en een vragenlijst 

met opdrachten over de watersnoodramp van 

1861, wijzen de leerlingen in drietallen de weg 

door het museum. Water was naast vijand ook 

vriend. Leerlingen leren waarom de mensen 

ondanks de gevaren toch in het gebied bleven 

wonen. In het museum maken de leerlingen 

kennis met de beroepen die met het water te 

maken hebben door middel van vragen en 

opdrachten. Hierbij worden digitale 

hulpmiddelen ingezet, waarbij de beleving van 

een (watersnood)ramp centraal staat. 

Leerlingen werken tijdens het bezoek 

zelfstandig. Ingezet wordt op samenwerking in 

groepjes en reflectie. 

In de derde les op school ontdekken de 

leerlingen de rol van het water in het heden. 

 

In 2018 hebben deelgenomen 

15 scholen c.q. 27 klassen 

624 leerlingen 

162 begeleiders 

 

http://www.museumtweestromenland.nl/pages/nl/schoolprojecten/projecten.php
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TENTOONSTELLINGEN 

In het verleden werden de tentoonstellingen 
gemaakt door de vrijwilligers met een minimum 
aan financiële middelen. 

In het verslagjaar werd besloten in deze situatie 
een ingrijpende verandering tot stand te brengen. 
Vanaf het verslagjaar worden er alleen nog 
tentoonstellingen georganiseerd onder leiding van 
een professional op het gebied van 
tentoonstellingsbouw. Daarbij wordt getracht 
diversiteit tot stand te brengen om daarmee ook 
de vormgeving van de tentoonstellingen telkens 
verrassend te maken. 

 

In mei 2018 werd met een tentoonstelling de 
Meistaking van 1943 herdacht. De regio Beneden-
Leeuwen was een van de streken waar de staking 
van de grond kwam. De Duitsers pakten als 
represaille een vijftal mensen op om deze terecht 
te stellen. De directeur van een van de 
meubelfabrieken Jan Walraven vroeg de Duitsers 
hem gevangen te nemen en zijn mensen te laten 
gaan. De Duitsers namen hem en enkele stakers, 
vijf in getal mee naar Arnhem waar ze de volgende 
morgen zijn gefusilleerd. 

 

Aan deze gebeurtenis werd een tentoonstelling 
gewijd. Op de dag van de fusillade, 5 mei, zijn we 
met een groep belangstellenden en familieleden 
naar de plek geweest waar de burgemeester 
vervolgens een krans heeft gelegd. 

 

In de zomer is een digitale selectie van de werken 
van twee fotografen uit het gebied, te weten Hans 
Barten en Ger Loeffen, te zien geweest in het 
museum. Aan de tentoonstelling was een 
poëziewedstrijd verbonden en een fotowedstrijd 
voor de jeugd. 

 

Daarnaast hebben we gedurende de zomer de 
foyer beschikbaar gesteld voor de schilder Theo 
Adams die daar enkele maanden zijn schilderijen 
ten toon heeft gesteld. Het fantastische weer 
bracht weinig bezoek. 

 

De Tuinen van Appeltern hebben een nieuw entree 
gebouw waarvan de bovenverdieping leeg stond. 
Ons museum werd door de eigenaar Ben van Oijen 
in de gelegenheid gesteld daar een tentoonstelling 
in te richten met als thema’s oktober: oogstmaand, 
november: slachtmaand, december : wintermaand 
en januari louwmaand. Deze tentoonstelling die 
werd geflankeerd door vele activiteiten zoals het 
ter plekke slachten van een varken en iedere 
zondag een optreden van een muziekgroep of koor 
bracht 6000 mensen naar Appeltern. 

 

 

 

In het najaar hebben onze vrijwilligers hun 
favoriete voorwerp beschreven en tentoongesteld. 
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ACTIVITEITEN 

 

Rondleidingen met gidsen:   

  

- 11x familiebijeenkomst 
- 1x Herensociëteit West Maas en Waal 
- 2x verpleeghuis 
- 1x buurtvereniging 
- 1x gymclub 
- 1x Rotary 
- 1x Vrouwennetwerk 
- 1x Vluchtelingenwerk 
- 6x groepen met een bus. 

 

Lezingavonden 7x 

 

Divers: 

- NL Doet 
- Stichting 4 mei dodenherdenking 
- Welkom bewoners 

appartementencomplex Past. 
Zijlmanstraat + lunch 

- Rondje Elisabeth (met een stand div. 
artikelen in verpleeghuis Elisabeth. 

- Verhalen vertellen op camping De Hoge 
Berg, Boven-Leeuwen 

 

Exposities: 

- Foto expositie Hans Barten en Ger Loeffen 
- Herdenking Meistaking 
- Tentoonstelling in de Tuinen van 

Appeltern 
- Expositie eigen vrijwilligers 
- Klassieke automobielen en motoren door 

Hans Jurriëns 
 
 
 
 

 

 
In het verslagjaar is een bestuurslid belast 
met deze taak. Juist voor een museum als 
het onze is PR en marketing van 
levensbelang omdat wij slechts een 
regionale uitstraling hebben. Getracht is 

om gezamenlijk met Stoomgemaal De 
Tuut, kasteelmuseum Wijchen en 
bezoekerscentrum Heerewaarden een 
marketing beleid op te zetten. Door 
diverse oorzaken is dit in het verslagjaar 
niet van de grond gekomen.  
Er is een begin gemaakt met het 
verspreiden van persberichten. Getracht 
wordt met de persredacties een zodanige 
relatie op te bouwen dat plaatsing van een 
artikel gestroomlijnd verloopt. 
Daarbij kan gedacht worden aan: 
De Gelderlander 
De Maas en Waler 
De Maas en Waalkanter 
Blik op Leeuwen 
Wijchens weekblad Wegwijs. 
 
Ook is in het verslagjaar onze folder 
gemoderniseerd. 
 
Via een van onze vrijwilligers manifesteren 
wij ons ook op sociale media zoals 
facebook. Dit initiatief wordt inmiddels 
door 12 vrijwilligers ondersteund. 
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Via onze website worden 
geïnteresseerden op de hoogte gehouden 
van al onze activiteiten. Het ligt in ons 
voornemen om de website geheel te 
moderniseren. Naar verwachting zal dit 
voornemen 2019 zijn beslag krijgen. 
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Bedrijfsvoering 
 
Overzicht 
 
Bestuursleden per 31-12-2018      6 
Vrijwilligers      56 
Wisseltentoonstellingen         3 
 

Lesbriefbegeleidingen scholen   15  

groepsbezoeken   27 

 
Deelnemers educatief programma 
(Incl. begeleiders)   786
  
 
Rondleidingen    25 
 
Aantal bezoekers    museum          1837 
Aantal bezoekers Appeltern         6000
     
 
 

 
Kranslegging op fusilladeplaats door burgemeester Van 
Neerbosch en Betsie de Kok op 5 mei 2018 
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FINANCIËN 

 

 

    VERLIES EN WINST MUSEUM 
TWEESTROMENLAND 2018 

        

 
Huisvestingskosten 

  
Opbrengsten 

 

 
Huur 

 
 € 11.394,00  

  
Subsidies  €  17.766,76  

 
Onderhoud pand  €      598,50  

  
Clubkas 

 

 
Energie 

 
 €   8.854,98  

  
Volwassenen  €    5.578,80  

 
Schoonmaak  €      445,06  

  
kinderen  €       193,46  

 
diverse huisvestingskosten  € 21.292,54  

 
scholen  €    1.404,50  

      
donaties  €    1.012,50  

      
gidsen  €       469,67  

 
Algemene kosten 

   
Horeca  €    2.477,85  

 
kleine aanschaf  €      895,00  

  
overigen  €    2.792,03  

 
kantoorkosten  €   2.679,93  

    

 
contributies  €   1.069,65  

    

 
telefoonkosten  €      636,20  

  
Diversen baten  €       244,73  

 
administratiekosten  €      301,93  

    

 
kosten archief  €       55,78  

    

 
belastingen/verzekeringen  €   2.148,27  

    

 
bankkosten  €      151,63  

    

    
 €   7.938,39  

   

        

 
Representatie 

     

 
reclame 

 
 €      352,40  

    

 
expositie 

 
 €   2.327,47  

    

 
horeca 

 
 €   2.523,39  

    

 
diversen 

 
 €    -456,12  

    

    
 €   4.747,14  

   

      
Verlies 2018  €    2.037,77  

    
 € 33.978,07  

  
 €  33.978,07  
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BALANS MUSEUMTWEESTROMENLAND 2018 
 

         

   
 debet  

   
 credit  

 

         

         

 
Liquide middelen  € 18.598,90  

 
Reserve 

 
 € -14.724,22  

 

 
Kruispost 

 
 €      440,00  

     

 
Debiteuren  €      124,00  

 
Crediteuren  €   -4.496,88  

 

 
BTW 

 
 €       14,67  

 
Huur 2016  €   -3.643,00  

 

 
Appeltern 

 
 €   1.648,76  

     

         

 
Verlies 2018  €   2.037,77  

     

   
 € 22.864,10  

   
 € -22.864,10  
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SAMENWERKINGSPARTNERS  

Overheid 

Gemeente West Maas en Waal  

 

 

 

Culturele en maatschappelijke partners 

Historische Vereniging Tweestromenland 

Stichting Erfgoed Gelderland 

Stoomgemaal De Tuut 

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren 
Heerewaarden 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 

Aan dit jaarverslag droegen inhoudelijk bij: 

Cor Sonneveldt 

Jaap van der Veen 

 

Vormgeving 

Mark van der Wolf 

 

©Stichting museum Tweestromenland 


