Nieuwsbrief nr. 10, september 2020,
Beste Vriend(in),

Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief hebben laten weten is ons museum per 6 juni 2020
gedeeltelijk weer heropend. Inmiddels is het museum per 1 september weer volledig
geopend! Dus op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Vanaf 6 juni is ons
museum geheel coronaproof. Wij hebben een speciale route door het museum gemaakt
waarbij de bezoekers zoveel mogelijk gescheiden lopen. Bij de balie is een glasplaat
bevestigd. Op meerdere plaatsen staan flesjes met handgel. Uiteraard willen wij er alles aan
doen om u zo veilig mogelijk door ons museum te begeleiden.

Het
museum
Tweestromenland
wil
met
de
tentoonstelling Metamorfose verleden en heden met
elkaar in contact brengen. Kan een kunstenaar aan een
historisch voorwerp een nieuwe betekenis geven? Ja,
dat blijkt te kunnen. Twintig beroepskunstenaars van de
stichting Kunstbakens hebben de uitdaging opgepakt en
zijn met historische voorwerpen aan de slag gegaan. Zij
hebben met hun creativiteit die oude voorwerpen weer
tot nieuw leven gebracht. Hier op dat breukvlak tussen
cultuurhistorie en moderne kunst is een spannende
symbiose ontstaan.

Op deze manier kan de creativiteit van de kunstenaar,
losgelaten op een voorwerp dat in het verleden
behoorde tot die achteloze zaken waarmee men zich
omringde een compleet nieuwe kijk geven op de
cultuurhistorie en op het scheppingsproces van een
kunstenaar. Soms kan moderne kunst ons schokken,
vaak omdat we de bedoeling van de kunstenaar niet
begrijpen of delen. Bij deze tentoonstelling is de basis
een nog herkenbaar voorwerp dat door de kunstenaar
door ingrepen in de moderne tijd is geplaatst. Dit leidt tot
adembenemende confrontaties die deze tentoonstelling
tot een onvergetelijke maken.

Ons museum bezit ongeveer 9000 voorwerpen! Het mag duidelijk zijn dat er niemand is die
al die voorwerpen bij name kent. Daardoor staan wij weleens voor aangename verrassingen.
Op dit moment zijn drie vrijwilligers bezig met het inventariseren van alle textiele voorwerpen.
Dat zijn er ongeveer 1000! Daarbij kwamen ze bijgaand wandkleed tegen. Het doet bijna
denken aan het tapijt van Bayeux. Dat meet 70 meter en is 50 centimeter hoog en
vervaardigd in 1068. Ons wandkleed meet 6 meter lengte en 60 centimeter hoogte. Het
bestaat uit 7 delen en is vermoedelijk gemaakt in de jaren vijftig van de vorige eeuw om de
wand van een consultatiebureau mee te versieren. Wij kregen het ongeveer drie jaar
geleden van wijkzuster Heleen Somfort. Het was toen te bezichtigen tijdens de expositie Het
Kind.

KunstBakens – route 2020
De elfde Maas en Waalse Kunstroute is op:
- zaterdag 3 en 10 oktober 2020
- zondag 4 en 11 oktober 2020
De centrale plek van de kunstbakensroute 2020 is dit jaar in ons
museum.
In de periode van 3 tot en met 11 oktober zijn in het museumcafé
de werken te zien van twintig kunstenaars. Het museumcafé is
gedurende deze beide weekenden gratis te bezoeken.

Wij zoeken nog steeds nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u wat om in een gemotiveerd team van
mensen te werken aan de cultuurhistorie van het Land van Maas en Waal meld u dan aan.
Kunt u niet timmeren maar bent u administratief onderlegd? Dan willen we ook graag van uw
diensten gebruik maken. Maar ook gastheren en -vrouwen, suppoosten, baliemedewerkers
en mensen die willen helpen schoonmaken zijn van harte welkom.

Hebt u op onze website al de vlogs van het
museum gezien? De enthousiaste leden van
onze jeugdraad hebben weer een nieuwe
vlog gemaakt over het geheim van Dericks
en Geldens. Deze eigenaren van de
gelijknamige steenfabriek in Druten hadden
iemand in dienst, Jan van den Hoff, geheten
die het glazuren van dakpannen en
bakstenen ontwikkelde. Een boekje met alle
recepten van zijn glazuursamenstelling hield
hij angstvallig in zijn binnenzak. Het was het
grootste geheim van de steenfabriek.
Link naar vlog: https://www.museumtweestromenland.nl/info-vlogs/

Na een plaquette van Jan Walraven en een plastiek uit
de gang van de basisschool De Leeuwenkuil komt een
derde monument van Jac. Maris in het bezit van het
museum.
Het betreft het kunstwerk VISSEN dat gedurende vele
jaren het schoolplein van de basisschool De Leeuwenkuil
in Beneden-Leeuwen heeft gesierd. Dit kunstwerk,
gemaakt door Jac. Maris in het kader van de toenmalige
1-procents-regeling is een jaar na de opening in 1978
geplaatst bij de school.
De vis is een symbool voor Christus, (Ichtus) maar
mogelijk wilde men ook aangeven dat kinderen op school
zich moeten voelen als vissen in het water. De directie
van de Leeuwenkuil was zo vriendelijk ons ook dit
tweede kunstwerk te schenken. Op 23 september
aanstaande wordt het bij het museum geplaatst. De
gemeente West Maas en Waal was zo vriendelijk het
kunstwerk bij het museum te plaatsen.

Vorig jaar op 1 oktober zijn wij begonnen om bedrijven in het Land van Maas en Waal te
benaderen om lid te worden van onze club van 100. De bedoeling is dat 100 bedrijven
jaarlijks minimaal € 100 schenken aan het museum. Op dit moment is er al bijna € 5.000
gedoneerd door onderstaande bedrijven, waarvoor onze hartelijk dank.

Door de onzekere periode waarin we ons bevinden, is het bezoeken van andere potentiele
leden voor de club van 100 op een laag pitje komen staan. Dit wordt te zijner tijd weer
opgepakt.
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Ook prijzen we ons gelukkig met een aantal anonieme sponsors die ons museum een warm
hart toedragen.

Bij de Vrienden die vóór 17 juni 2020 Vriend waren van het museum, is de bijdrage
automatisch geïncasseerd op 17 juni 2020. Vrienden, die geen gebruik maken van
automatische incasso, hebben in juni 2020 een factuur ontvangen en de bijdrage
overgemaakt.
In november 2020 zal de bijdrage worden geïncasseerd van Vrienden, die na 17 juni 2020
Vriend zijn geworden van het museum. Dat geldt uiteraard niet voor de Vrienden, die de
bijdrage na 17 juni contant hebben betaald bij de receptie van het museum. De bijdrage zal
worden bijgeschreven op rekeningnummer NL07 RABO 0130 8924 08 ten name van
Stichting Vrienden Museum Tweestromenland. Op uw rekeningafschrift ziet u ons Incassant
ID (NL32ZZZ410574070001) en het kenmerk van de machtiging.

Hebt u de Stichting Vrienden toestemming gegeven de bijdrage Club van 100 jaarlijks van
uw bankrekening af te schrijven, dan zal deze bijdrage voor 2020 in de tweede helft van
september automatisch door ons worden geïncasseerd. Uw bijdrage wordt bijgeschreven op
rekeningnummer NL07 RABO 0130 8924 08 ten name van Stichting Vrienden Museum
Tweestromenland.
Op
uw
rekeningafschrift
ziet
u
ons
Incassant
ID
(NL32ZZZ410574070001) en het kenmerk van de machtiging.
Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan ontvangt u binnenkort een mail met het
verzoek om de bijdrage voor 2020 over te maken op het hiervoor genoemd rekeningnummer.

Het bestuur van de stichting Vrienden van het museum bestaat uit:
Helma Lagarde
- voorzitter
Cock Janssen
- secretaris
Jan Leenders
- penningmeester
Freek van Wamel
- club van 100

