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Voor u ligt het jaaroverzicht 2018 van het Voerman Museum Hattem.
Zowel aan de inhoud als aan de vormgeving is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht u desondanks onjuistheden tegenkomen, dan kunt u altijd contact
opnemen met het Voerman Museum Hattem:
info@voermanmuseumhattem.nl, 038-444 28 97
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige
andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het Voerman Museum Hattem.

Colofon
Het jaaroverzicht van het Voerman Museum Hattem is een overzicht van het
afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Het financieel jaarverslag
wordt apart gepubliceerd.
Contact
Voerman Museum Hattem
038 – 4442897
info@voermanmuseumhattem.nl
www.voermanmuseumhattem.nl
Tekstredactie
Ron Maat
Daphne Kampman-Maas
Voerman Museum Hattem
Maart 2019
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Voorwoord
Beste lezer,
Er is alweer een jaar voorbij en in het jaar 2018 hebben we weer veel leuke en mooie
dingen mogen doen in het Voerman Museum Hattem. De bezoekersaantallen waren
ongekend hoog; 28.000.
Begin 2018 hebben we dankzij de inzet van veel vrijwilligers de Jan Voerman jr.-zaal
een nieuwe ‘look’ gegeven. Kort daarna namen we afscheid van onze trouwe kassier
Bert Kleveringa, want hij ging met pensioen. Geertje van Sinderen kwam voor hem
in de plaats en we hadden een half jaar lang twee stagiaires van het Cibap in huis.
De wisselexposities dit jaar betroffen het werk van Freek en Roland van den Berg, de
tentoonstelling Schot in de roos in de zomer en de huidige tentoonstelling Pittoresk
Hattem met topografische werken van Hattem van rond 1900. Voor deze laatste
tentoonstelling hebben we nauw samengewerkt met Christiaan Lucht,
kunstkenner en taxateur, en met verschillende bruikleengevers en galeries.
Bij deze tentoonstelling hebben we ook een boek uitgegeven: ‘Pittoresk Hattem,
geschilderd en getekend door bekende kunstenaars’. Het betrof een herziene uitgave
van het in 1991 uitgegeven boek ‘Schilders van Hattem’.
Eind van het jaar besloot het Anton Pieck Museum niet langer gebruik te willen
maken van onze gezamenlijke ingang aan de Achterstraat. Ze gaan verder als zelfstandig museum met een eigen ingang en een eigen gezicht aan de Noordwal. Dit biedt
het Voerman Museum Hattem mogelijkheden om ook een eigen koers te kunnen
varen. De aanpassingen aan het gebouw, met een eigen bezoekerstoilet en een
koffiecorner, zijn al voltooid.
In dit overzicht, dat iets later is uitgekomen dan vorig jaar, praten wij u graag bij.
Met vriendelijke groet,
Daphne Kampman-Maas
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Tentoonstellingen

6

Freek en Roland van den Berg
De wisselexpositie ‘Hommage Freek en Roland van den Berg’ was tot en met zondag 15
april in het Voerman Museum Hattem te bekijken. Het kleurige werk van vader Freek van
den Berg en zoon Roland van den Berg was een feest voor de bezoekers.

Expositie ‘Schot in de roos’ voltreffer
De wisselexpositie ‘Schot in de roos’ werd zondagmiddag 29 april geopend. ‘Schot in de
roos’’ toonde een rijk gevarieerde collectie aan schilderijen met als gezamenlijk thema de
roos, de ‘koningin der bloemen’. De expositie bood werken van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, met een focus op de negentiende en twintigste eeuw. Daarbij kwamen
namen voorbij als Hendrik Heyligers, Hubert Bellis en Leon Londot. Maar ook de ‘eigen’
kunstenaars van het museum, zoals Jan Voerman senior, Jan Voerman junior en Jo Koster
bepalen het beeld van de expositie. Zo was het stilleven met ‘La France rozen’ van Jan
Voerman sr. één van de topstukken van deze collectie. ‘Schot in de roos’ heeft tot en met
maandag 15 oktober het museum verrijkt. Mede door Bruno Barat Art Gallery, Galerie
Lindeman v.o.f., Galerie Groote en Galerie Niemeyer was deze tentoonstelling een
succes.

Pittoresk Hattem
De nieuwe expositie ‘Pittoresk Hattem’ is eind oktober geopend, dankzij het initiatief
en de medewerking van Christiaan Lucht, onafhankelijk gecertificeerd Registertaxateur.
Deze tentoonstelling brengt Hattem op een veelzijdige wijze in beeld, want bekende
kunstenaars hebben door de eeuwen heen in de stad een bron van inspiratie gevonden
voor hun tekeningen en schilderijen. De tentoongestelde schilderijen beslaan de periode
van de 17e eeuw tot en met de eerste helft van de 20e eeuw. Werken van onder andere
Voerman senior, Springer, Koster, Van Vuuren, Eversen, Bosboom en Vreedenburgh zijn in
deze tentoonstelling vertegenwoordigd. De wisselexpositie is tot 15 april 2019 in het
Voerman Museum Hattem te bekijken.Ter gelegenheid van deze expositie is ook het boek
‘Pittoresk Hattem’ uitgegeven dat in december is verschenen.
Tegelijk met de expositie werd een wandeling door Hattem gepresenteerd, waarbij je
veertien plekken in de stad kan bekijken, op locaties die ook op de schilderijen te zien zijn.
Een kaartje met de wandelroute is gratis bij de balie van het Voerman Museum Hattem
verkrijgbaar, met dank aan het TIP Hattem. Op de achterkant van de route staat uitleg
over de veertien schilderijen en de kunstenaars die deze maakten.
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Events
Boeiende lezingen trekken volle zaal
Tot tweemaal toe was de Zicht op Hattem-zaal van het museum in 2018 het toneel van
een goedbezochte lezing. Voor een bomvolle zaal gaf Klimt-kenner Hans de Man woensdagavond 28 maart een lezing over de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt. De lezing
was een initiatief van de Vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem. Het succes deed de vereniging besluiten om De Man opnieuw voor een lezing uit te nodigen in
juli. Ook deze lezing, ditmaal over De Stijl en Mondriaan werd weer goed bezocht. De
Stijl is een Nederlandse kunstbeweging die in 1917 werd opgericht. Belangrijke leden van
De Stijl waren kunstenaars als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.

Taxatiedag weer goed bezocht
Net als in 2017 organiseerde het museum in 2018 weer een taxatiedag. Deze dag werd
vrijdag 9 november gehouden en trok opnieuw veel belangstelling. De taxatiedag werd
georganiseerd door het Voerman Museum Hattem in samenwerking met het Venduehuis
in Den Haag. Uit Hattem en omgeving kwamen mensen met schilderijen en andere objecten op het team van experts af, om meer over hun bezittingen te weten te komen.
Onder de professionele taxateurs was Frans Leidelmeijer, die jarenlang meewerkte aan
het bekende televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Die dag werd er nog hoopvol
gewacht of een aangeboden schilderij een echte Van Gogh was of niet, maar dat bleek
het helaas niet te zijn.

Museum op zoek naar ‘Voermannen’
Het Voerman Museum Hattem stuurde in december een oproep rond in een speurtocht
naar werken van Jan Voerman senior. Voor de najaarsexpositie van 2019 is het museum
op zoek naar werken van hem. Aan de nieuwe tentoonstelling gaat een onderzoek naar
deze schilder vooraf en het museum is daarom zeer benieuwd naar werken die in het
bezit zijn van particulieren. In de oproep werd ‘Voerman-bezitters’ uitgelegd dat de beroemde wolkenluchten boven de IJssel en Hattem zijn natuurlijk welkom, evenals de weilanden met vee en paarden. Maar vooral is het museum benieuwd naar werken uit zijn
vroegere periode (rond 1900 en daarvoor). Denk aan zijn aquarellen en bloemstillevens,
Kamper scènes of zijn academietijd.
Ook is het museum benieuwd naar verhalen van de eigenaren: waarom heeft men een
Voerman, of juist die specifieke Voerman? Waar komt het werk vandaan en wat doet het
met de eigenaar? Wat brengt hem of haar in vervoering van deze kunstenaar? Wie een
werk van Voerman senior in bezit heeft kan contact met het museum opnemen via mail
of telefoon.Vraag naar Kristian Kreeft, conservator.
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Collectie
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‘Grietje’ weer thuis
Het schilderij ‘Grietje Ilbrink-de Haan op Kruiwagen’ van Jo Koster keerde in maart
weer in het museum terug. ‘Grietje’ was een poos in het Noord-Veluws Museum in
Nunspeet, dat het schilderij exposeerde tijdens de tentoonstelling ‘Vrouwen uit de
Kunst! Kunstenaressen op de noordelijke Veluwe 1880-1950’.Voor het Voerman Museum Hattem was het ook een beetje afscheid nemen. Want het ‘Natuurlandschap’ van
Jan van Vuuren, dat door het Noord-Veluws Museum was uitgeleend als ‘vervanger’ van
‘Grietje’, keerde juist terug naar Nunspeet.

Bijzondere schenkingen werken Voerman senior en Van Assen
Het Voerman Museum Hattem heeft in mei twee schilderijen van Jan Voerman senior
verworven uit een nalatenschap. Het betreft een legaat van de heer H.J.H. Knoester uit
Zwolle (1934-2018), die tot 1994 als archivaris heeft gewerkt bij het gemeentearchief
van Zwolle. Beide schilderijen tonen afbeeldingen van koeien, die rusten in de weide,
een thema dat Voerman senior graag in zijn werken toepaste. Het museum is erg blij
met twee deze onverwachte nieuwe aanwinsten. De werken werden eerst aan een
restaurator toevertrouwd voor een reparatie en schoonmaakbeurt.
Een paar weken daarvoor kon het museum een schilderij van Wim van Assen aan de
collectie toevoegen, eveneens dankzij een schenking. Het werk is geschonken door de
familie Slijkhuis uit het Limburgse Cadier en Keer. De heer en mevrouw Slijkhuis maakten speciaal de reis naar Hattem om het schilderij in het museum langs te brengen. Het
werk was door van Assen gemaakt voor een bruidspaar dat Hattem ging verlaten. Het
Zicht op Hattem moest de heimwee wat verzachten.
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Prachtig resultaat restauratie Voerman juniors
Twee schilderijen van Jan Voerman junior zijn in juni teruggekeerd van een zorgvuldige
restauratie. Het gaat om het grote werk ‘Bloemstuk met rode papavers’ en het kleinere
‘Kransje met voorjaarsbloemen’. Beide werken waren toe aan een restauratie en dus
heeft het museum ze toevertrouwd aan restaurator Henk Groote. En het resultaat
mag er zijn. Henk Groote heeft ook dit keer een prachtig staaltje vakwerk afgeleverd.
Zowel het ‘Bloemstuk’ als het ‘Kransje’ zien er weer volledig opgefrist uit. De schilderijen hangen nu op hun vertrouwde plek in de Jan Voerman junior-zaal.

Windvaan Dikke Tinne weer uit logeren
De windvaan van de middeleeuwse burcht de Dikke Tinne ging in oktober naar Nijmegen. De windvaan maakte sinds 13 oktober enkele maanden deel uit van de expositie
‘Ik Maria van Gelre’ in museum Het Valkhof in Nijmegen, maar is intussen weer in
Hattem teruggekeerd. Het Voerman Museum Hattem heeft de windvaan zelf overigens
in bruikleen van museum Het Valkhof. De windvaan van de Dikke Tinne was in 2017
al enkele maanden in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat nam
de vaan op in de expositie rond de Nijmeegse schilder Johan Maelwael, die tot begin
2018 duurde.

12

13

Gastvrijheid
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Bezoekersaantallen
In 2018 hebben we het ongekende hoge aantal van 28.000 bezoekers behaald (excl.
educatieaantallen). Dit zijn de cijfers van het Anton Pieck Museum en het Voerman Museum gezamenlijk.Vooral de tentoonstelling over Jan van Haasteren van het Anton Pieck
Museum was een groot succes, maar ook de tentoonstelling Pittoresk Hattem heeft
hieraan bijgedragen. Daar beide musea vanaf 1 januari 2019 ieder zelfstandig verder
gaan, is het afwachten hoe de cijfers gaan uitvallen dit jaar. De start van het jaar is in elk
geval veelbelovend!

Educatieve activiteiten
De afdeling educatie van het Voerman Museum Hattem verzorgt twee projecten voor
basisschoolleerlingen van Hattem en omstreken. Deze twee projecten zijn onderdeel
van de erfgoedleerlijn Hattem. In 2019 zal dit worden uitgebreid met nog een extra
pakket voor groep 7.
Het Voerman Museum Hattem verzorgt programma’s voor groep 6 en 7. Zo’n 15 enthousiaste vrijwilligers werken hieraan mee. Voor groep 6 het Gerytproject: “Geryt, het
leven in de Middeleeuwse stad Hattem”. Aan de hand van het verhaal van een jongetje
van 10 jaar leren de leerlingen de geschiedenis van Hattem in de Middeleeuwen kennen.
Voor groep 7 het project “Voerman en Voerman & Co”. Zowel de werken van Voerman
sr. als van Voerman jr. worden uitgebreid behandeld. Ook krijgen de leerlingen een stukje
kunstfilosofie en leren zij hoe naar schilderijen te kijken. Als laatste onderdeel mogen zij
zelf aan de slag onder de bezielende leiding van een beeldend kunstenaar.
In 2019 komt er een extra les met daarin aandacht voor de Klokbeker en de prehistorie.
In 2018 nam Evelijn Stroobach afscheid als coördinator van de educatie. We zijn nog op
zoek naar een vervanger voor haar.
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Technische ontwikkelingen
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Nieuwe site voor Voerman Museum Hattem
In mei lanceerden we stilletjes de nieuwe site van het Voerman Museum Hattem. Door de
fijne samenwerking met Johan Akkerman, voormalig vormgever van het Stedelijk Museum
Zwolle en nu werkzaam als zelfstandig vormgever en tentoonstellingsmaker en DefRepublic,
was dit een prettig proces. Studenten van de opleiding fotografie van het Deltion in Zwolle
hebben voor de site prachtige foto’s gemaakt. Deze nieuwe site is vooral gebruiksvriendelijker en logischer qua opzet. Ook niet onbelangrijk is dat het onderhoud nu een stuk eenvoudiger is geworden voor het museum zelf. Aanpassingen kunnen snel worden doorgevoerd, evenals belangrijke nieuwsitems.We zijn nog op zoek naar een webmaster met gevoel
voor vormgeving en kennis van Wordpress.

Museumkaart nu ook in het Voerman Museum verkrijgbaar
Met een Museumkaart kun je een jaar lang meer dan vierhonderd Nederlandse musea bezoeken, zo vaak als je wilt. Het Voerman Museum Hattem is het laatste kwartaal van vorig
jaar begonnen zelf de Museumkaarten te verkopen. De kaart is verkrijgbaar aan de balie van
het museum. Er zijn drie soorten Museumkaarten: de Volwassenenkaart kost 64,90 euro, de
Jongerenkaart voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar 32,45 euro en tenslotte is er voor
kinderen tot en met 12 jaar de Kidskaart, die kost eveneens 32,45 euro. Wie in het Museum
een Museumkaart koopt, kan die gelijk gebruiken. Je kunt daarna bij www.museumkaart.nl je
kaart registreren en krijgt dan vervolgens de definitieve Museumkaart thuisgestuurd. Aan de
balie van het museum is hierover een informatieve folder beschikbaar.
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Museum wint 7.500 euro voor plan app visueel beperkten.
Het Voerman Museum Hattem is op de derde plaats geëindigd in de strijd om de Raak
Stimuleringsprijs 2018. Op maandag 8 oktober mochten we in het museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam, waar de prijsuitreiking werd gehouden, een cheque
van 7.500 euro in ontvangst nemen. De Raak Stimuleringsprijs is een initiatief van
het Oogfonds en het van Abbemuseum. De prijs is bestemd voor het toegankelijker
maken van museumcollecties voor blinden en slechtzienden. Het Voerman Museum
Hattem was een van de drie genomineerde musea die aanspraak konden maken op
de eerste prijs van 30.000 euro. Deze werd dit jaar in de wacht gesleept door het
Verzetsmuseum Amsterdam, de tweede prijs van 15.000 euro was voor het Museon
in Den Haag. Het Voerman Museum Hattem deed mee aan de Raak Stimuleringsprijs
met een indoor-navigatie-app, die mensen met een visuele beperking informatie geeft
over kunstwerken in de collectie. Daarbij wordt een aantal geschilderde landschappen
vertaald naar geluidslandschappen. Het museum kan de prijs nu benutten om het plan
voor de app verder uit te werken.
Gelderse musea, die lid zijn van Erfgoed Gelderland of geregistreerd museum zijn
kunnen in het kader van Ieders Museum een stimuleringsbijdrage aanvragen voor
projecten die gericht zijn op het ontvangen van nieuw publiek. Het gaat hierbij om
bedragen tot € 5.000 per jaar, per museum. Het Voerman Museum Hattem heeft voor
de te ontwikkelen app deze € 5.000 toegewezen gekregen.
Het idee voor deze app kwam van Anne Blok, sociaal geograaf en planoloog en eigenaar van adviesbureau De Stadsfabriek. Zij gaat het project in 2019 verder uitwerken
in samenwerking met Daphne Kampman-Maas.

Jan Voerman junior-zaal geheel vernieuwd
Het Voerman Museum Hattem heeft de jaarlijkse winterstop in januari gebruikt om
de Jan Voerman junior-zaal onder handen te nemen. De zaal met werken van Jan
Voerman junior is tijdens de wintersluiting van het museum door de vrijwilligers eendrachtig opgefrist. Zijn vrije werk - landschappen, portretten, stillevens en naakten komt nu helemaal tot zijn recht. En er is een apart gedeelte voor het Verkadewerk van
Voerman junior, dat extra accent krijgt doordat de wanden en de vloer in groentinten
zijn uitgevoerd. Een nieuw ophangsysteem zorgt ervoor dat er meer werk getoond
kan worden. De vernieuwde zaal werd donderdag 1 februari met trots aan het publiek gepresenteerd.
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Media-momenten
Het Voerman Museum Hattem trok ook in 2018 weer diverse malen de aandacht in
de media. Enkele ‘grepen’ uit het media-aanbod. Het programma ‘Kunst Kijken met
Pieter/Uit met Esther’ van Omroep Gelderland besteedde in december uitgebreid
aandacht aan het Voerman Museum Hattem.
RTV Hattem kwam in november langs voor een reportage speciaal over de expositie Pittoresk Hattem. Bertus van ’t Holt stond de omroep uitvoerig over de nieuwe
tentoonstelling ‘Pittoresk Hattem’ te woord.
Het dagblad Trouw besteedde in juni in een uitgebreid artikel aandacht aan de
wisselexpositie ‘Schot in de roos’. Onder de kop ‘Een donzige wolk rozen van de
IJsselschilder’ wijdde de krant een artikel aan de rozenstillevens in het Voerman
Museum Hattem. Het verhaal werd fraai en stijlvol geïllustreerd met een foto van
de ‘Vaas met La France rozen’ van Jan Voerman senior. ‘Zo lekker los en in een
impressionistische stijl zijn de zachtroze bloemblaadjes geschilderd, dat ze lijken te
zweven als een donzige wolk’, schrijft Trouw.
Het Voerman Museum Hattem stond in maart al in de schijnwerpers bij Omroep
Gelderland. De omroep zond toen een aflevering van het programma Gelderse
Koppen uit, waarin Brigitte Espeet te gast was in het Voerman Museum Hattem. Ze
was in 1959 op zestienjarige leeftijd door Jan Voerman junior getekend, wat resulteerde in een potloodtekening en een olieverfschilderij. Ze heeft de twee werkjes
aan het museum geschonken en was nu terug in het Voerman Museum Hattem om
er voor de camera van Omroep Gelderland over te vertellen.
Onze tweewekelijkse rubriek in het Veluws Nieuws loopt nog steeds. Elke twee
weken wordt er door een vrijwilliger een favoriet kunstwerk uitgelicht en besproken. Deze zijn allemaal terug te lezen op www.veluws-nieuws.nl.
In de zomer van 2018 bezochten de broers en zus Van Rossem ons museum. De
uitzending van deze reportage was begin 2019. Ze waren erg gecharmeerd van ons
museum.
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Publicatie
‘Pittoresk Hattem’ ook in boekvorm
Na de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Pittoresk Hattem, geschilderd en getekend
door bekende kunstenaars’ in november, werd op zondag 16 december ook het boek
‘Pittoresk Hattem’ gepresenteerd. Het boek is speciaal door het museum uitgegeven ter
gelegenheid van de expositie ‘Pittoresk Hattem’ en toont net als de expositie de schilderachtige kant van de stad aan de IJssel. Het biedt een prachtig overzicht van de schilders
die hun werk aan Hattem hebben gewijd. Het boek is een geheel herziene heruitgave van
het werk ‘Schilders van Hattem’, dat in 1991 van de drukpers rolde en toen eveneens ter
gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling werd uitgegeven. ‘Pittoresk Hattem’ wordt
door het Voerman Museum Hattem uitgegeven in eigen beheer. Het boek is voor € 9,95
verkrijgbaar in de winkel van het Voerman Museum Hattem. Bestellen kan ook via
info@voermanmuseumhattem.nl, daar komen dan nog portokosten bij.

Personeel, vrienden en vrijwilligers
Stagelopen bij Voerman Museum Hattem
Het Voerman Museum Hattem mag zich sinds vorig jaar maart een erkend leerbedrijf
noemen. Daardoor kon het museum die maand de eerste twee stagiaires verwelkomen.
Het waren twee studentes van Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle. De stagiaires, Merle Kammelar en Sterre Kampman, hielden zich gedurende een half jaar bezig
met mediazaken. Ze namen onder meer de vormgeving, inrichting en social media voor
het museum onder de loep. De Vrienden van het Voerman Museum Hattem werden geholpen bij de vormgeving en invulling van het vriendenbulletin. Voor de twee studentes
bleek hun periode bij het museum een bijzonder geslaagde stage.

Vrienden van het Voerman Museum Hattem
Ook dit jaar konden we weer rekenen op de steun van de Vrienden van het museum
door een substantiële financiële bijdrage aan het boek ‘Pittoresk Hattem’. Alle vrienden
konden op vertoon van hun vriendenpas een gratis exemplaar van het boek afhalen aan
de balie. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kan dat nog steeds.
Vriend van het museum worden is heel eenvoudig: klik op de button Word Vriend op
onze site en vul uw gegevens in.
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Bert zullen we niet snel vergeten
Meer dan 25 jaar lang was Bert Kleveringa kassamedewerker voor het Voerman Museum
Hattem en het Anton Pieck Museum. Maar hij was nog veel meer dan dat. Bert was rots
in de branding, vraagbaak voor haast alles wat op het museum betrekking had en steun en
toeverlaat voor de andere museummedewerkers. Bert is nu met pensioen, maar iemand
die zo belangrijk voor het museum is geweest, laat je niet zomaar gaan.
En dus hebben wij vrijdag 6 april in het Voerman Museum Hattem uitgebreid afscheid
van Bert Kleveringa genomen. Met enkele toespraakjes, waarbij ook burgemeester Jan
Willem Wiggers van Hattem van de gelegenheid gebruik maakte het woord tot Bert en
zijn familie te richten. Enkele Voerman-vrijwilligers zongen Bert een afscheidslied toe, in
Griekse Sirtaki-stijl natuurlijk. Want Bert is een groot liefhebber van Griekenland. Het
Voerman Museum Hattem wenst Bert nog vele fantastische jaren toe en hoopt dat hij
heel lang van zijn pensioen mag genieten.

Conservator Kristian Kreeft krijgt onderzoeksbeurs van Ekkartfonds
Via de Vereniging Rembrandt heeft het Voerman Museum Hattem een onderzoeksbeurs
aangevraagd bij het Ekkart Fonds. Het Ekkart Fonds is ingesteld op 20 november 2012
ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Rudi Ekkart als bestuurslid van de Vereniging
Rembrandt. Doel van het fonds is het verstrekken van beurzen voor het verrichten van
kunsthistorisch onderzoek naar specifieke voorwerpen of (delen van) verzamelingen in
het Nederlands openbaar kunstbezit, resulterend in een wetenschappelijke publicatie en/
of tentoonstelling.
Kristian doet nu onderzoek naar het leven en werk van Jan Voerman sr. Het onderzoek
zal in november van 2019 resulteren in een oeuvretentoonstelling over Jan Voerman sr.
en de publicatie van een boek over hem. Dit boek zal worden uitgegeven door W-Books.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is er geen Voerman Museum Hattem mogelijk. Ook in 2018 heeft het
museum weer kunnen rekenen op veel steun van vrijwilligers in allerlei hoedanigheden.
Mocht u het zelf leuk vinden of weet u iemand die graag wat zou kunnen doen, dan horen
we dat uiteraard graag. Op de site van ons museum kunt u de vacatures raadplegen.
In mei zijn we met alle vrijwilligers een dagje uit geweest. We bezochten in Zwolle het
Vrouwenhuis, we kregen een stadsrondwandeling onder leiding van Adila van Dreven en
een rondleiding in het archeologiedepot door stadsarcheoloog Michael Klomp. Uiteraard
hebben we nog even lekker geluncht. Het was een leuke dag!
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Bestuur
Het bestuur van het Voerman Museum Hattem bestaat uit vier leden:
Harrie van de Ven, voorzitter
John van der Linden, secretaris
Allard van der Meer, penningmeester
Bertus van ‘t Holt, algemeen lid
Het bestuur vergadert regelmatig met de directeur om lopende zaken, beleidszaken en
financiële zaken op elkaar af te stemmen. Er was ook regelmatig overleg met het Anton
Pieck Museum. Met de Vrienden van het Voerman Museum Hattem overleggen we ook
op regelmatige basis.
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Vooruitblik 2019
Vanaf 1 januari 2019 gaan we zelfstandig verder, zonder het Anton Pieck Museum. Dat
betekent dat we als eerste ervoor moeten zorgen dat ons gebouw aan de eisen van
een geregistreerd museum voldoet. Een nieuw bezoekerstoilet, dat ook geschikt is voor
mindervaliden, is al gerealiseerd en de Daendelsruimte is veranderd in de Daendelskoffiekeuken. Bezoekers kunnen hier een heerlijk kopje koffie drinken. Koffie die geleverd
wordt door Pure Africa. Pure Africa levert koffie van Afrikaanse koffieboeren en investeert met de opbrengst van de koffie in microkredieten voor deze boeren in o.a. Rwanda.
Een streven dat wij als museum graag ondersteunen.
Bezoekers kunnen in de voormalige keuken van het pand zitten op een bank die afkomstig is uit de Grote Kerk uit Zwolle en aan de tafel van het voormalige Huiscafé Daentje,
dat naast het museum zat. De geschiedenis van de Hattemse patriot Herman Willem
Daendels omringt ze daarbij. Kortom: het is een plek geworden met heel veel geschiedenis in zich.
Voor de zomertentoonstelling gaan we samenwerken met de hedendaagse kunstenares
Sibyl Heijnen. Sibyl heeft onder anderen geëxposeerd in het Nijenhuis, in Japan en op de
Biënnale van Venetië. Zij werkt met allerlei materialen waaronder koeienhuiden. Deze
worden geëxposeerd in combinatie met de geschiedenis en het heden van de koeien van
de Hoenwaard bij Hattem.We werken hierbij samen met het Stedelijk Museum Kampen,
Edith Koridon en met Jacob van Emst, boer in de Hoenwaard.
In het najaar volgt een expositie ‘In vervoering van Voerman’ over het oeuvre van Jan
Voerman sr. naar aanleiding van het onderzoek van onze conservator Kristian Kreeft.
Ook het boek over Jan Voerman sr. zal dan worden gepresenteerd, waarin de onderzoeksresultaten zullen worden beschreven. Hiervoor werken we samen met uitgeverij
W-Books in Zwolle.
Natuurlijk gaan we werken aan de app voor slechtzienden in samenwerking met Anne
Blok. We hopen in het najaar tijdens de week van de toegankelijkheid de resultaten te
kunnen presenteren.
In de zomer van dit jaar hopen we ons aanbod voor bezoekers uit te kunnen breiden
met workshops die we gaan geven op onze binnenplaats. Houd hiervoor onze website
in de gaten.
Dit nieuwe jaar gaat ons veel mogelijkheden bieden om de samenwerking op te zoeken
met andere musea, met galeries en cultuuraanbieders. Het wordt een mooi jaar en we
verwelkomen u weer graag in ons gevarieerde museum.
Daphne Kampman-Maas
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Bezoek:

Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
info@voermanmuseumhattem.nl
038-4442 897

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur
In schoolvakanties op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor actuele openingstijden, nieuws en wisselexposities op
www.voermanmuseumhattem.nl
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