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Nog meer zien van Jan Voerman senior
Voerman Museum Hattem
door de redactie

De zaal met werken van Jan Voerman senior is geheel opnieuw ingericht. Tijdens de jaarlijkse winterstop van het
Voerman Museum Hattem hebben de vrijwilligers hard gewerkt aan een verbouwing en het resultaat mag er zijn. Het
museum laat nu nog meer van Jan Voerman senior zien.
HATTEM - Tijdens de verbouwing zijn onder meer de wanden verwijderd, die de open
haard met schoorsteenmantel
aan het oog onttrokken. De
schouw is nu in zijn originele
staat zichtbaar en staat er weer
netjes bij, zeker nadat een stukadoor het pleisterwerk heeft
behandeld. De open haard
geeft de senior-zaal een meer
huiselijke sfeer.
Maar er is meer veranderd. De
roodkleurige panelen die aan
de wanden in de zaal waren
aangebracht zijn verwijderd.
De kunstwerken waren aan
of naast deze panelen opgehangen, die daarmee dwingend waren voor de inrichting
van de zaal. Nadat de wanden
rond de schouw en de panelen waren weggehaald, ontstond er meer vrijheid om een
mooie indeling te maken voor
de kunstwerken in de senior-zaal, merkt museumdirecteur Daphne Kampman-Maas
op.

In diezelfde ruimte kan het
Voerman Museum Hattem nu
zelfs meer werken aan het publiek laten zien. Conservator
Kristian Kreeft heeft de collectie van het museum zorgvuldig
doorgeplozen en vier werken
geselecteerd die niet eerder
te bekijken waren. Maar die
nu wel een plek hebben in de
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senior-zaal en in de smallere
ruimte die ernaast ligt.
Verder is de kleurstelling aangepast. Er is voor gekozen om
een deel van de senior-zaal in
een goudbruine tint uit te voeren. Een mooi contrast met het
witte gedeelte van de zaal. De
verlichting is natuurlijk afgestemd op de nieuwe indeling,
zodat de ‘Voermannen’ weer

Bezoekers bekijken aandachtig de geheel vernieuwde Jan Voerman senior-zaal. (foto: Voerman Museum Hattem)

optimaal worden uitgelicht.
De goudbruine kleur is overigens ook toegepast in de gang
naast de senior-zaal. De twee
expositieruimten zijn daarmee
weer geheel in harmonie.
Nieuw in de senior-zaal is tenslotte de aanwezigheid van
twee vitrines. In een ervan

zijn boekjes over Jan Voerman
senior te bekijken. De andere toont enkele potjes, zoals
de schilder die vaak gebruikte
voor zijn stillevens. Anekdote-achtige collectiestukken, die
de bezoeker net even een andere kant van de ‘IJsselschilder’
laten zien. De vrijwilligers van
het museum zijn zeer tevreden

over het resultaat, waardoor
de werken van ‘senior’ nu nog
beter tot hun recht komen.
Het Voerman Museum Hattem dankt zijn naam aan de
collectie schilderijen van Jan
Voerman sr. en Jan Voerman
jr. Naast de beeldende kunst
bezit het museum ook een his-

torische collectie van de stad
Hattem waaronder zeer unieke
archeologische vondsten. Zoals de 4000 jaar oude Veluwse
klokbekers.
Adres: Achterstraat 46-48, tel.
038-444 28 97

d www.voermanmuseumhattem.nl

