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Therus
van Sommeren
In december jl. bestond ons 
museum 35 jaar. Op 13 febru-
ari vond er in het Museum 
Tweestromenland in dat ka-
der de onthulling plaats van 
de Therus van Sommerenzaal. 
Deze werd gedaan door zijn 
weduwe. Zij was erg ingeno-
men met dit initiatief.

Therus van Sommeren heeft 
bij de oprichting van Museum 
Tweestromenland een belang-
rijke rol gespeeld. In 1987, toen 
het museum werd geopend in 
het voormalige gemeentehuis 
van Maasbommel, werd Therus 

directeur van het nieuwe mu-
seum genoemd. Therus was als 
bestuurslid van de Historische 
Vereniging Tweestromenland 
in contact gekomen met het pas 
opgerichte museum. In de jaren 
daarna heeft hij als bestuurslid 
van het museum heel veel voor-
werpen, die verband houden 
met oude ambachten, voor het 
museum weten te verzamelen. 
Daarnaast gaf hij talloze lezin-
gen in het land van Maas en 
Waal over het museum. 

Om hem te eren voor zijn enor-
me inzet heeft het museumbe-
stuur besloten een zaal naar 
hem te noemen.

 OPENING THERUS VAN SOMMEREREN ZAAL
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Het 
museum is 
weer open
Corona begint inmiddels weg 
te zakken in de vergetelheid. 
Alles verloopt weer net zo als 
twee en een half jaar geleden. 
Behalve het museumbezoek. 
Landelijk blijft het bezoek van 
theaters en musea achter bij de 
verwachting. 

Veel mensen vrezen nog een 
coronabesmetting. In het  
museum is dat bijna onmogelijk. 
Verdeeld over de drie verdie-
pingen kunnen we 75 bezoekers 
tegelijk ontvangen. Dat is tot op 
heden nog niet voorgekomen. 

Met de nieuwe tentoonstelling 
WATER is het museum weer veel 
aantrekkelijker geworden. Dus 
kom allemaal kijken! 
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Tevens hebben wij naar aanlei-
ding van ons 35-jarig bestaan 
onze vrijwilligster Wies Ber-
ris in het zonnetje gezet. Wies 
kreeg het ere- lidmaatschap, 
een oorkonde (ingelijst) en er 
kwam een foto van haar in kle-
derdracht in het museumcafé te 
hangen. 

Wies, was vanaf de start bij het 
museum betrokken. In 1984 
werd zij bestuurslid van de His-
torische vereniging Tweestro-
menland (HVT) en in die hoe-
danigheid werkte ze mee aan 
de voorbereidingen voor de 
totstandkoming van het muse-
um. Want inmiddels had de HVT 

al veel voorwerpen verzameld 
en was een museum een gro-
te wens. Op 11 december 1986 
werd het museum statutair op-
gericht en in juli 1987 ging het 
museum in het voormalige raad-
huis van Maasbommel open 
(7 mei 1988 officiële opening).
Op 1 september van dat jaar 
werd ze penningmeester van 
het museum. Ze bleef ruim  
13 jaar penningmeester tot ze 
vice-voorzitter van het museum 
werd. Dat was 1 januari 2001 en 
dat bleef ze tot 1 januari 2015. 
Zij is nog steeds als vrijwilliger 
aan ons museum verbonden.

In april hebben wij een corona-
project gedaan. Dit op verzoek 
van het gemeentebestuur van 
West Maas en Waal. Iedere in-
woner van de gemeente West 
Maas en Waal is opgeroepen via 
de Maas en Waler om een zon-

dagmiddag naar het museum 
te komen. Daar werd men  ge-
interviewd over de  ervaringen 
met Corona. 

Eli Verheijen heeft deze ge-
sprekken gefilmd. Nu de opna-

men zijn afgerond is Eli begon-
nen met de montage van de 
film. We wachten het resultaat 
met spanning af.

Wies Berris

coronaproject
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Tentoonstelling 
Jeugdcultuur
In het najaar gaat de tentoon-
stelling Jeugdcultuur van 
start. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang. De na-
druk zal bij deze tentoonstel-
ling liggen op de muziek. 

In vier tijdsvakken van tien jaar 
willen we de muziek van 1960 tot 
2000 belichten. Daarnaast gaan 
we kijken tot welke neveneffec-
ten deze periode heeft geleid. 
Langhaar, Indische jassen, Puch 
en Tomos noem maar op.

Tot slot belichten we de plaatsen 
waar de jeugd in het weekend 
naar toe trok. De Blauwe Sluis, 
de Stoep en de Kikvorsch waren 
hier in de buurt de bekendste. 
De tentoonstelling willen we 
begeleiden met optredens van 
bands uit die tijd.

Verbouwingen
eerste verdieping
Op 12 mei jl. is de tweede 
zaal op de eerste verdieping 
heropend. Het thema van de 
zaal is WATER. 

Deze tentoonstelling belicht de 
eeuwigdurende strijd tegen het 
water. De verbouwing van deze 
zaal is grotendeels betaald door 
drie Rotaryclubs (Wamel Maas 
en Waal, Wijchen-Beuningen 
Tweestromenland en Tiel 
Waalstreek).

Naast de tentoonstelling is een 
filmzaal ingericht. Speciaal voor 
dit thema is door de Leeuwse 

cineast August Swietkowiak een 
film gemaakt over het thema 
WATER. Thijmen Verbruggen 
speelde de hoofdrol in de film. 
Een nieuwsgierige jongen  die 
met wijdopen ogen door het 
gebied fietst en daarbij allerlei 
vragen stelt over dijken en water.
Het museum doet voor iedere 
nieuwe tentoonstelling een 
beroep op allerlei fondsen, zoals 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
het VSB-fonds en de M.A.O.C. 
Gravin Van Bylandtstichting. 
Ondanks hun bijdragen blijft 
er altijd een bijdrage van de 
Vrienden noodzakelijk.



Joodse lezing
op 24 maart 
Op 24 maart hebben we een 
avond georganiseerd in het ka-
der van de tentoonstelling Joden 
in het Land van Maas en Waal. 

Kevin Ritstier uit Wijchen heeft een 
lezing houden over antisemitisme 
oftewel Jodenhaat. Hij is er zelf 
bijna  dagelijks het slachtoffer van 
omdat hij er openlijk vooruit komt 
dat hij Joods is. Zijn hele gezin lijdt 
er onder. 

Omdat Hanneke Gelderblom 
vanwege de enorme storm bij de 
opening van de tentoonstelling 
over Ru Paré haar verhaal niet kon 
vertellen kwam zij vervolgens  op 
deze avond aan het woord. Zij ver-
telde over haar onderduikperiode 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hoe zij op twaalf plekken onderge-
doken heeft gezeten. 

Beide verhalen lieten diepe indruk 
na op de aanwezigen.

Tentoon-
stelling
Ru Paré
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Ru Paré is een kunstenares 
uit Den Haag. Zij is geboren in 
Druten. Zij woonde daar vanaf 
haar geboorte op 14 juli 1896 
op Waalbandijk 113. In 1919 
vertrok ze naar Den Haag waar 
ze haar schildersopleiding 
kreeg en er de rest van haar le-
ven bleef wonen en werken als 
zelfstandig kunstenares. 

Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog is ze zich gaan bezig 
houden met het laten onder-
duiken van Joodse kinderen. De 
schrijver, Wim Willems, die in 
2018 een boek over haar schreef 
noemt het aantal van 52, een 

getal dat Zus, zoals Ru werd ge-
noemd, vlak voor haar dood zelf 
noemde. Ze overleed in maart 
1972. De laatste jaren wordt het 
werk van vrouwelijke kunste-
naars steeds nadrukkelijker over 
het voetlicht gebracht. Ru Paré 
is daar een duidelijk voorbeeld 
van.

Vanaf 5 februari is in Museum 
Tweestromenland de tentoon-
stelling te zien van 41 van haar 
schilderijen en 9 van haar teke-
ningen. Daarnaast zal ook haar 
rol in de Tweede Wereldoorlog 
worden belicht.

De tentoonstelling zal geduren-
de het hele jaar te zien zijn.

 KEVIN RITSTIER
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Reis naar het verleden en plaats 
de voorwerpen door samen-
werking en puzzels op te lossen 
weer in de juiste periode van de 
Gelderse historie. 

Een spel voor 2 pers. vanaf 12 
jaar | Van 22 juni t/t 10 juli

VIRTUAL
REALITY

GAME

EDUCATIE
COMMISSIE 

Vanaf het voorjaar hebben we 
weer  schoolklassen mogen ont-
vangen. Voor de expositie over 
Ru Paré is een tijdelijk educatief 
programma op maat gemaakt 
door de Educatiecommissie 
voor de hoogste klassen van de 
basisschool. 

Voor dit programma kwamen 
maar liefst 10 schoolklassen 
(ca. 170 leerlingen) naar het 
museum. Er werd ook gespro-
ken over het Joodse geloof,  
antisemitisme, discriminatie en 
pesten, niet alleen vroeger maar 
ook nu.  

Nieuw boek 
Waaltruste... 
Het is een prentenboek met 
teksten op rijm  en illustraties 
dat gaat over een jongetje 
die na zijn avonturen aan de 
Waal alle dieren waarmee hij 
heeft gespeeld nog één keer 
langsloopt om ze welterusten te 
wensen. 

Auteur is Jolande van den Bergh.

Het boek kost 14,95 euro en
is te koop bij het Museum
Tweestromenland. 

Museum nieuwsbrief nummer 16 | Februari 2022
Teksten + foto’s: Museum Tweestromenland
Ontwerp: raznd | visual design studio
 www.raznd.com
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 Foto Eric Scholten

Blijdesteijn Mode Tiel
Brandschoon Beveiliging
De Agave Natuurlijk Wonen
Groenrijk Beneden-Leeuwen
HTR Security Systems
Kocken Accountancy
Maarten Kocken Vleesspecialist
Nezzo Print & Creatie
Perfect Van Wamel 
Romijnders Bouwbegeleiding & 
Advies
Story Event Engineering
Van Tiem Elektro
VDH Specialistische Reiniging
Verschuure Koudetechniek Dreumel

Acam Assurantiën
Autobedrijf van Oyen
Beddenspecialist de Vries
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen
Brandschoon Beveiliging
Buitengoed Ruysbos
Constructiebedrijf van der Donk
Curis
De Kock Kozijntechniek
De Leeuwense Arend
Eqeep
Glashandel A. van Haagen
Handelsonderneming van Dinteren
Janine Mode
Jumbo Beneden-Leeuwen
Jumbo Dreumel
Jumbo Druten
Jumbo Loeffen Winssen
Kuypers Zorg voor Vastgoed
Laurant Totaalbouw

Lemmers Zaadhandel
Lighthouse Worldwide Solutions 
Benelux
Pearle Studio Beneden-Leeuwen
Profile Romijnders
Raznd | visual design studio
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
Vero-Bio
Verkeersschool van Thiel
Willems Boven-Leeuwen

leden van de club van honderdsponsors in natura

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 permanente- en tijdelijke tentoonstellingen. 


