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Tentoonstelling 
Metamorfose
In onze vorige nieuwsbrief 
maakten we melding van de 
tentoonstelling Metamorfose. 
Deze tentoonstelling is geopend 
op 2 oktober 2020 en sloot ver-
volgens vanwege de corona een 
maand later op 5 november. 
Deze tentoonstelling is bijzon-
der boeiend. Twintig beroeps-
kunstenaars hebben een dag in 
ons depot rondgekeken en zich 
laten inspireren door een of en-
kele voorwerpen. Die voorwer-
pen hebben zij vervolgens een 
nieuw leven gegeven waardoor 
er een boeiende symbiose is 
ontstaan tussen cultuurhisto-

rie en moderne kunst. Vanwege 
het bijzondere karakter van deze 
tentoonstelling hebben wij be-
sloten de tentoonstelling te ver-
lengen tot 31 december 2021. 

Nieuwe
tentoonstelling
 Inmiddels zijn we druk bezig met 
de volgende tentoonstelling. 
Deze heeft als thema: Joden 
in het land van Maas en Waal. 
Deze tentoonstelling opent op 1 
juni, als de deuren van ons mu-
seum weer open gaan, eveneens 
tot 31 december. Kent u iemand 
in dit gebied die Jood is? De kans 
is klein. In het verleden was er in 
dit gebied een bloeiende Joodse 

HET
MUSEUM 
GAAT
WEER 
OPEN!
Medio juni gaat het muse-
um weer open! Eindelijk, na 
een half jaar sluiting, mogen 
we weer. Vanaf die dag zijn 
we weer open op woensdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag. Graag nodigen 
we u uit om te komen kijken.  
Er is veel te zien.

 TENTOONSTELLING METAMORFOSE Foto Eric Scholten
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gemeente met een synagoge in 
Druten. Omstreeks 1900  - 1910 
zijn de meeste Joden uit dit ge-
bied verdwenen. In die tijd vond 
er een soort urbanisatie plaats 
van Joden. 
 
Zij trokken naar de grote(re) ste-
den om een beter emplooi te 
vinden. In 1904 werd de synago-
ge verkocht aan de buurman die 

er een schuur van maakte. Naast 
het belichten van deze Joodse 
gemeente willen we ook aan-
dacht schenken aan de Joodse 
cultuur en aan het antisemitis-
me. Antisemitisme (Jodenhaat) 
vanaf de diaspora in 70 na Chr. 
tot op de dag van vandaag. De 
verschrikkingen die de Joden 

moesten ondergaan in de Twee-
de Wereldoorlog kunnen we 
omvatten door de vermelding 
dat er vijf miljoen Joden zijn 
omgekomen. Vaak werkt de ge-
schiedenis van één Jood beter. 
Net als bij Anne Frank. Zij bren-
gen de geschiedenis schrijnend 
dichtbij.
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Mevrouw  van der Horst  was een 
Joodse vrouw uit Wageningen. 
Zij zat onder haar schuilnaam  
“Tante Marie Verhoeven“ met 
haar zoontje Siewert (schuilnaam 
Gerrit) ondergedoken bij de fami-
lie Arie van Middelkoop aan de 
Mekkersteeg 6  in Horssen. Vader 
Michael van der Horst zat met hun 
oudste zoon Marcel (schuilnaam 
Jan) ondergedoken in Heelsum. 
Het ondergedoken gezin heeft de 

Tweede Wereldoorlog overleefd. 
De oude Arie van Middelkoop 
heeft  toen bij hem al meerdere 
Joodse onderduikers waren  een 
Joodse man onderdak geweigerd 
die daarvoor bij hem aan de deur 
kwam. Eén of een paar dagen 
daarna vernam  Arie dat dezelfde 
man was doodgeschoten.

Arie van Middelkoop heeft het 
daarna altijd erg gevonden dat hij 

 DE JOODSE SYNAGOGE IN DRUTEN VOOR DE SLOOP IN 1976

 DE 3D RECONSTRUCTIE  
 VAN HET INTERIEUR VAN  
 DE SYNAGOGE IN DRUTEN. 

 DOOR HEIN MOLIN
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hem geen onderduik mogelijk-
heid heeft geboden. Maar hij had 
al  vijf Joodse onderduikers plus 
nog twee niet Joodse mannen; 
in totaal zeven onderduikers.

Wie de toen doodgeschoten 
Joodse man was is bij de zoon 
Reijer van Middelkoop niet be-
kend. Zijn vader heeft er nimmer 
over gesproken.

De vrouw van Arie van Mid-
delkoop heette Teuntje Jans-

sen en kwam uit Wageningen.  
Misschien dat zodoende de 
Joodse familie Van der Horst bij 
de familie Van Middelkoop on-
derdak zocht en kreeg. 

Deze Anna van der Horst was 
voor geen kleintje vervaard. 
Toen de maalderij van de  
familie Windmöller-Verwaaij-
en dringend een telefoonaan- 
sluiting nodig had ging  
“tante Marie” naar de betreffen-
de Kommandantur in Nijmegen 

om dit voor hem te regelen.

In 1991 zijn Arie van Middel-
koop en zijn vrouw Teuntje on-
derscheiden door de Joodse  
gemeenschap met de Yad 
Vashem onderscheiding waarna 
er in Israël twee bomen voor hen 
zijn geplant. De vader Van der 
Horst zou in Wageningen begra-
ven zijn. Hij werd ten grave ge-
dragen in een spaanderhouten 
doodkist zonder handvatten.
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Nog iedere week krijgen we als 
museum voorwerpen aange-
boden. In het verleden werden 
ze vaak gebracht. Nu worden 
we gebeld met vaak raad-
selachtige teksten om onze 
nieuwsgierigheid op te wek-
ken. 

Zo ook deze keer. Mevrouw 
F. Paes-Guiteneau belde met 
de mededeling dat ze ons een 
zwaard wilde schenken, afkom-
stig van haar overleden man Ca-
rel Paes. Dit zijn van die mede-
delingen waarvan al onze haren 
overeind gaan staan. Dezelfde 
dag zijn wij nog naar de Retstraat 
gereden om het zwaard op te 
halen. Afgelopen zondag was 
de archeoloog Laurens Flokstra 
op het museum om een begin te 
maken met de indeling van de 
zaal 1; Prehistorie en Romeinse 
tijd. Hij dateerde het zwaard uit 
de dertiende eeuw en bleek nog 
in goede staat te verkeren.

In gesprek met mevrouw Paes 
bleek haar overleden echtge-
noot een nazaat van het Bagger-
bedrijf Paes te zijn. Het Limburg-
se bedrijf is ooit opgericht door 
Henri Willem Paes. Omstreeks 
1960 voer hij met zijn bagger-
schip de Jan of de Beatrix voor 
Weurt om daar de Waal uit te 
baggeren. Op een dag kwam 
Carel als geïnteresseerde op de 
baggerschuit en keek naar al 
die emmers met druipende in-
houd die langzaam naar boven 
kwamen. Plotseling zag hij iets 
uit de bagger steken, greep het 
en ontdekte dat het een zwaard 
was. Sindsdien lag het bij hem 

Een
uitzonderlijke 
schenking!
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Blijdesteijn Mode Tiel
Brandschoon Beveiliging
Cognitor Accountancy & 
       Interimmanagement
Concept in beeld, Eric Scholten
De Agave Natuurlijk Wonen
Groenrijk Beneden-Leeuwen
HTR Security Systems
Keurslager Maarten Kocken
Nezzo Print & Creatie
Perfect Van Wamel

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. 

Acam Assurantiën
Autobedrijf van Oyen
Beddenspecialist de Vries
Beja Party -en 
Evenementenverhuur
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen
Brandschoon Beveiliging
Buitengoed Ruysbos
Constructiebedrijf van der Donk
Curis
De Kock Kozijntechniek
De Leeuwense Arend
Eqeep
Eyewish Opticiens
Glashandel A. van Haagen
Janine Mode
Jumbo Beneden-Leeuwen
Jumbo Dreumel
Jumbo Druten

Jumbo Winssen
Kuypers Zorg voor Vastgoed
Lemmers Zaadhandel
Profile Romijnders
RAZND Brands + Design
Renard Automobiles
Rezon Metselwerken
RTP Elektrotechniek
Slechtziend.nl
(Sport) fysiotherapie Frank Roelofs
Triple i Investment
Van Ark en Van der Waaij Notarissen
Van Erp Makelaardij en Advies
Van Gelder Oliehandel
Van Raaij Groenverzorging
Van Tiem Optiek
Verio-Bio
Verkeersschool van Thiel
Willems Boven-Leeuwen

Dat bedrijven ons een warm hart 
toedragen bleek in maart in Bene-
den-Leeuwen.

Daar heeft JUMBO ons voor de  
periode van een half jaar de ruim-
te gegeven om op spectaculaire 
wijze reclame te maken voor het 
museum.
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leden van de club van honderdsponsors in natura

in een kast. Soms speelden de 
kinderen er mee… Nu ligt het 
in ons museum. We gaan begin-
nen met het zwaard te conser-
veren. Dat is noodzakelijk om 
het corrosieproces te stoppen. 
Archeocare uit Maarssen gaat 
zich met deze klus belasten. 
Zodra het zwaard terug is gaan 
we in ons museum een prach-
tige prominente plaats voor dit 
zwaard zoeken om het te expo-
seren. Wij zijn weer een topstuk 
rijker! 

Wat schetste onze verbazing 
toen we een week later weer 
gebeld werden door mevrouw 
Paes. Ze had nog iets gevonden. 
Ditmaal bleek het te gaan om 
een vleugellans uit de zevende 
eeuw, de Merovingische perio-
de. Dit voorwerp was zo moge-
lijk nog meer uitzonderlijk dan 
het zwaard.
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Hebt u de Stichting Vrienden 
toestemming gegeven de Vrien-
denbijdrage of de Bijdrage Club 
van 100 jaarlijks van uw bank-
rekening af te schrijven, dan zal 
deze bijdrage voor 2021 in de 
2e helft van mei automatisch 
door ons worden geïncasseerd. 
Uw bijdrage wordt bijgeschre-
ven op rekeningnummer NL07 

RABO 0130 8924 08 ten name 
van Stichting Vrienden Museum 
Tweestromenland. Op uw re-
keningafschrift ziet u ons Incas-
sant ID (NL32ZZZ410574070001) 
en het kenmerk van de machti-
ging. 

Vrienden en Leden van de Club 
van 100, die geen gebruik ma-

ken van automatische incasso, 
ontvangen in de 2e helft van mei 
een factuur (via de mail of per 
post) met het verzoek de bijdra-
ge voor 2021 over te maken op 
het hiervoor genoemde reke-
ningnummer.

Vriendenbijdrage en 
bijdrage Club van 100 voor 2021
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