Informatie Bulletin
Vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem
nummer: 101 December 2019

Redactie
Het Voerman Museum Hattem verzoekt de Vrienden hun lidmaatschapspas
bij een bezoek aan het museum te tonen, dit om verwarring te voorkomen.
De lidmaatschapspas is persoonlijk. Laat ons uw emailadres weten via
vriendenvoerman@gmail.com, zodat wij u op de hoogte kunnen houden
van actuele zaken en openingen. U helpt het museum extra door uw
museumkaart te laten scannen bij een bezoek.
Redactie:
Inge in ‘t Hout
Ron Maat
Robert E. Erdmann
Vormgeving:
Daphne Kampman-Maas
Vereniging Vrienden Voerman Museum Hattem
secretariaat: Anneke ten Pas
email: vriendenvoerman@gmail.com
Het informatiebulletin verschijnt 2 keer per jaar. Het volgende nummer
staat gepland voor juni 2020.
Sluitingsdatum kopij: 1 mei 2020
Foto voorzijde een deel van het kantoorteam van het museum:
Boven v.l.n.r. Sheila Westerop-Popelier (eventmanagement), Geertje van Sinderen (vaste kassier), Daphne
Kampman-Maas (directeur), Onder v.l.n.r. Adila van Dreven (registrar), Kristian Kreeft (conservator) en
Ron Maat (PR-management).

In dit nummer
In dit nummer dat op de valreep van 2019 bij u in de bus valt hebben we weer veel
nieuws uit en over het Voerman Museum Hattem voor u.
De nieuwe tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ is in november geopend en
daarbij is ook het boek ‘In Vervoering van Voerman’ van onze conservator Kristian
Kreeft uitgekomen. Een prestatie van formaat, waarover wij u graag informeren.
Bij deze tentoonstelling hoort ook de bruikleen van het schilderij ‘Armoede’ van Jan
Voerman sr. Het museum heeft de wens dit werk aan te kopen. Wij hopen daarbij op
uw steun. U leest er alles over op pagina 32 en 38.
Maar het gaat niet alleen over Voerman. Onze vrijwilliger Wim Liefers heeft na 37 jaar
afscheid genomen, Willeke Klaassen wordt voor het voetlicht gehaald, er is een mooi
verhaal over de museumwinkel en u leest over vier heren die een wandeling maken in
het Hattem van 1740. Ook zijn we erg trots op onze educatieve dienst en daar vertellen
we graag over.
We wensen u veel leesplezier!
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Van de directeur
Trots op prestatie conservator Kristian Kreeft
Willeke Klaassen, autonoom kunstenaar
Oog voor detail
Educatie. Museum zet deuren graag open voor scholieren.
Monstertjes zetten museum op z’n kop
Tentoonstelling voert langs levenspad van Jan Voerman
Museumwinkel prima jachtterrein voor cadeaus
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Voermanpostzegel groot succes
Museum hoopt op aanschaf ‘Armoede’
Zomer 1740, vier nieuwsgierige Heren aan de wandel in Hattem
Crowdfunding ‘Armoede’ Voerman sr.
Museumzoeker
Wim Liefers neemt afscheid na 37 jaar
Krantenartikel uit de oude doos: 1971
Museumtips.
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Van de directeur
De huidige tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ en het
boek zijn een feit! We zijn als team enorm trots op het resultaat,
want het was een jaar intensief werken om dit voor elkaar te krijgen.
Niet in de laatste plaats voor Kristian Kreeft, onze conservator.
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In juni van 2018 kreeg ons museum van het Ekkart Fonds een
onderzoeksbeurs om onderzoek te laten doen naar onze eigen
collectie. Dit 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 verlenen
van bijdragen van ten hoogste €20.000,-- voor het verrichten
van kunsthistorisch onderzoek naar specifieke voorwerpen of
verzamelingen of delen van verzamelingen in het Nederlands
openbaar kunstbezit, resulterend in een wetenschappelijke
publicatie en/of tentoonstelling. Dankzij dit geld kon Kristian een
jaar werken aan een onderzoek. Het onderzoek richtte zich in eerste
instantie op de oeuvres van Jan Voerman sr. en Jan Voerman jr. en
hoe zij door elkaar en door anderen zijn beïnvloed.
Vanwege de grote hoeveelheid nieuw materiaal dat werd gevonden
is de focus gaandeweg echter steeds sterker komen te liggen op
Voerman senior. Vooral de opgedoken schetsboeken en brieven,
waaronder correspondentie met contemporaine verzamelaars,
bleken interessante nieuwe informatie op te leveren. Speciale
aandacht wordt besteed aan de manier waarop verzamelaars en
kunstcritici vanaf de late 19de eeuw op zijn werk reageerden.

Kristian heeft een jaar lang onderzoek gedaan en geschreven aan het boek ‘In Vervoering van Voerman’ dat
op 9 november jl. door WBOOKS uit Zwolle is uitgegeven. Sinds 1991 was er geen boek meer uitgekomen over
Jan Voeman sr. en het boek dat Kristian heeft geschreven werpt weer een heel nieuwe blik op het leven en werk
van Jan Voerman sr. Vooral de verbanden die gelegd worden tussen schilders en stromingen die hem hebben
beïnvloed, de brieven van Anna Verkade, zijn vrouw, en de passages over de mensen die in vervoering van
Voerman waren, de verzamelaars, maken het tot een uniek boek.
Maar naast het boek is er tot half april ook de tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’. Deze tentoonstelling
is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, die ons €10.000,-- verstrekte om de kosten te dekken.
Voor deze tentoonstelling hebben we geprobeerd een hoogtepunt te creëren in ons tentoonstellingsaanbod.
Ten eerste natuurlijk omdat Jan Voerman sr. toch wel het hart vormt van ons collectionele aanbod. We heten
niet voor niets het Voerman Museum Hattem. We hebben geprobeerd voor deze tentoonstelling het werk van
Voerman zo breed mogelijk te laten zien. Vanaf zijn academische periode, via zijn theoretische periode, naar de
beroemde wolkenluchten en IJsselgezichten. Hiervoor hebben we ook werk kunnen lenen uit onder andere het
Rijksmuseum Amsterdam, het Joods Historisch Museum en Museum de Fundatie. Voor een klein museum als het
onze betekent dat veel. We moeten kunnen aantonen dat we als volwaardig museum draaien op klimatologisch
gebied, op het gebied van brand- en inbraakveiligheid en op professionaliteit van ons personeel. Veel werken zijn
met grote professionele vervoerders naar ons museum gebracht. De speciale kist waar het werk uit het Joods
Historisch Museum in werd gebracht paste amper door de deur! Gelukkig hoefden we die kist, zoals gebruikelijk
is, niet op te slaan in ons museum. Het zou simpelweg niet mogelijk geweest zijn.
Helaas konden we niet zoveel aquarellen lenen als we wilden. De luchtvochtigheid in ons museum hebben
we daarvoor niet goed genoeg onder controle. Oorzaak daarvan is dat we in 16e eeuwse panden huizen en dat
brengt met zich mee dat de luchtvochtigheid nogal eens kan fluctueren. Uiteraard houden we het nauw in de
gaten, maar de beheersing ervan is een moeilijk punt.
Voor het eerst hebben we ook samengewerkt met een tentoonstellingsvormgever. Ingeborg Scheffers heeft
ook het boek vormgegeven en om ervoor te zorgen dat ‘In Vervoering van Voerman’ een herkenbaar beeld zou
oproepen hebben we alle vormgeving daarop aangepast. De kleuren, de lettertypes, de plaatsing van de letters
en de algehele look en feel. Het ombouwen van de tentoonstelling was veel werk. Geertje en ik hebben met behulp
van een aantal vrijwilligers de zalen gestript van de vorige tentoonstelling en de wanden opnieuw geschilderd
en behangen. We hebben de werken opgehangen en voorzien van alle juiste bijschriften. Het resultaat mag er
wezen!
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In de komende weken zal moeten blijken of onze bezoekers het net zo leuk en
mooi vinden als wij. We hopen op hoge bezoekersaantallen en goede reviews. Aan
persaandacht ontbreekt het gelukkig niet. Ron Maat heeft zich weer tot het uiterste
ingezet om onze tentoonstelling onder de aandacht te brengen. We zijn al aan bod
gekomen in de Stentor, het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de
Kunstkrant en op de digitale pagina van het Museumtijdschrift. We doen ons best
om ook via de sociale media, Facebook, Instagram en Twitter, de nodige aandacht
te krijgen.
Na al deze drukte was het weer tijd voor de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld
personeelszaken. De afgelopen tijd heb ik weer veel aanmeldingen mogen ontvangen
van mensen die graag vrijwilligerswerk willen komen doen in ons museum. De
gesprekken hierover zijn in volle gang en sommige mensen zijn al begonnen. Maar er
nemen ook mensen afscheid. Wim Liefers die al 37 jaar bij ons museum heeft gewerkt
heeft besloten te stoppen. Geestelijk had hij het nog jaren kunnen volhouden, maar
het wordt hem fysiek te zwaar. Heel erg jammer. Op 17 december, tegelijk met de
kerstborrel voor het voltallig personeel, nemen we afscheid van Wim.
Onze blik gaat natuurlijk alweer naar 2020. In het begin van het jaar gaan we
weer twee weken dicht voor de jaarlijkse wintersluiting. In die weken pakken we
klussen aan die er niet van komen als het museum open is. Reparaties, schilderen,
opruimen en het ombouwen van een zaal met vaste collectie. Afgelopen jaar was dat
de Voerman sr.-zaal en de Daendelszaal en het jaar daarvoor de Voerman jr.-zaal.
In 2020 is het de bedoeling dat we de Zicht op Hattem-zaal gaan verbouwen. Het is
nog niet helemaal duidelijk hoe, maar de zaal zal anders worden en daardoor weer

8

aantrekkelijker voor bezoekers.
En natuurlijk denken we al na over de zomertentoonstelling van 2020. Adila van
Dreven is bij ons de registrar. Zij zorgt ervoor dat alle werken die wij in onze collectie
hebben worden beschreven en goed worden opgeslagen in ons AdLib-systeem.
Tijdens haar werkzaamheden kwam zij in het depot prachtige lithografieën tegen
van Jan Voerman jr. Hierdoor is het idee geboren om het oeuvre van Jan Voerman
jr. in een bredere context te exposeren. Vanaf zijn Verkade-periode, hierover is al
contact met het Zaans Museum, tot aan zijn vrije werk aan het einde van zijn leven.
Maar er zijn ook al ideeën ontstaan om het werk van Bé Thoden van Velzen meer
voor het voetlicht te halen. Nu de binnenplaats uitsluitend voor ons eigen museum
gebruikt wordt willen we haar beelden, mits geschikt voor de buitenlucht, daar
exposeren.
Naast al deze reguliere zaken is er natuurlijk veel meer gaande in het museum.
Ons educatieprogramma loopt dit schooljaar heel erg goed met drie lespakketten.
We zijn nog steeds bezig met het realiseren van de blindenapp. Onze museumwinkel
breidt steeds meer uit en heeft nu al een prachtig assortiment. We hebben weer
een stagiaire, ditmaal van de grafische opleiding bij Landstede. Sheila gaat
weer workshops organiseren. En we proberen natuurlijk weer zoveel mogelijk
aan te sluiten bij regionale en landelijke activiteiten, zoals de IJsselbiënnale, de
Kunstmarkt, enz. Kortom: het was weer een druk jaar en we hopen dat volgend jaar
weer een mooie museumtijd met zich mee gaat brengen.
We hopen dat we u als vriend dan ook weer in ons mooie museum mogen begroeten.
Ik wil u graag laten weten dat we erg blij zijn met uw steun.
Daphne Kampman-Maas
Directeur Voerman Museum Hattem
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Trots op
prestatie
conservator
Kristian Kreeft
Boek ‘In Vervoering van Voerman’ werk van formaat
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Kristian Kreeft, geboren in 1992 in Hoogeveen, is kunsthistoricus.
Hij studeerde in 2017 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Kort daarna kon hij haast aansluitend als conservator aan de slag in
het Voerman Museum Hattem.
Tijdens de presentatie op 9 november van de tentoonstelling en
het boek ‘In Vervoering van Voerman’, verwees directeur Daphne
Kampman-Maas ook even naar dit moment: ‘Kristian kwam bij ons
werken in 2017, kort na zijn afstuderen als kunsthistoricus aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Dat hij daar niet voor betaald zou
krijgen vond hij geen probleem, hij wilde graag ervaring opdoen. En
ik dacht toen nog: die zal vast weer heel snel weg zijn. Maar hij bleef!’
Het museum diende in 2018 een aanvraag in voor het Ekkart
Fonds van de Vereniging Rembrandt. Het museum wilde graag dat
er vernieuwd onderzoek gedaan zou worden naar het werk en leven
van Jan Voerman sr. en Jan Voerman jr. Dat leek een prima klus voor
Kristian, want het verrichten van zorgvuldig onderzoek is hem op het
lijf geschreven. Kampman-Maas: ‘We waren er eigenlijk al vanuit
gegaan dat wij als klein museum geen schijn van kans zouden maken,
maar met wat praktische tips van mevrouw Gerdien Wuestman van
de Vereniging Rembrandt bleek dat wij een prima onderzoeksvoorstel

hadden neergelegd. Kristian kon dus nog langer blijven.’ En hij toog aan de slag met zijn onderzoek, dat zich al snel op
Jan Voerman sr. toespitste.
De museumdirecteur schetst dat rond die tijd ook contact werd gelegd met Henk van de Wal van uitgever WBOOKS
in Zwolle. Aanleiding was dat het museum net de nieuwe site had gelanceerd. Kampman-Maas: ‘Henk vertelde mij dat
hij speelde met de gedachte om een nieuw boek over Jan Voerman sr. te laten uitkomen, want de laatste publicatie
was van 1991. Ik stelde voor dat Kristian zijn onderzoek zou kunnen laten uitmonden in een dergelijke publicatie. We
hadden beide het volste vertrouwen in deze jonge schrijver, die in feite geen enkel referentiemateriaal kon laten zien.’
Maar Kristian heeft noch het museum, noch WBOOKS teleurgesteld. ‘In Vervoering van Voerman’ is een prachtig
werk geworden. Goed geschreven, fraai geïllustreerd. Het beschrijft uiteraard het leven en werk van Jan Voerman sr.
Maar besteedt tevens ruimschoots aandacht aan aspecten die niet zo vaak eerder zijn aangesneden. Want door welke
kunstenaars werd Voerman sr. nu eigenlijk beïnvloed? En hoe werd er in Voermans tijd tegen zijn werk aangekeken?
En was er ook kritiek en hoe gingen Jan Voerman - en zeker ook zijn vrouw Anna - daarmee om?
‘In Vervoering van Voerman’ licht een tipje van de sluier op als we het over dit soort vragen hebben.
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Kristian Kreeft ging hier tijdens de presentatie van tentoonstelling
en boek in de Gasthuiskerk in Hattem dieper op in tijdens een interview
met journaliste Marion Groenewoud. Voor het boek kreeg hij onder
meer toegang tot het archief van de familie Voerman en kon hij een
schat aan bronnen bestuderen, waarvan een aantal nog niet eerder
in publicaties over Voerman sr. was aangeboord. Groenewoud en
Kreeft voerden in hun gesprek de toehoorders langs de verschillende
stadia die Jan Voerman met zijn kunst heeft doorlopen.

“Goed geschreven, fraai
geïllustreerd”
Zijn vroege werk, de Amsterdamse periode, de aquarellen en
uiteindelijk de IJssellandschappen. Die landschappen met hun
indrukwekkende luchten die de schilder jarenlang in Hattem maakte
en die voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron bleken. Het
interview kwam tot de afsluitende vaststelling dat de collectie van
Jan Voerman sr. vandaag de dag is ondergebracht bij het Voerman
Museum Hattem, De Fundatie in Zwolle en Heino/Wijhe en het
Stedelijk Museum in Kampen. Drie gerenommeerde musea in deze
regio, waarmee de artistieke erfenis van Voerman in betrouwbare
handen lijkt. En met de verschijning van dit boek voegt het
Voerman Museum Hattem nu ook een werk van formaat toe aan de
literatuurcollectie die tot dusver aan Jan Voerman sr. is gewijd. De
IJsselschilder leeft zo in woord en beeld voort.
Fotobijschriften
blz. 10 Kristian Kreeft signeert een expemplaar van ‘In Vervoering van Voerman’.
blz. 11 Kristian en Johan de Bruijn van uitgeverij WBOOKS nemen de laatste proefdruk door.
blz. 12 Georg Rueter, Portret van Jan Voerman sr. op tachtigjarige leeftijd, 1937, olieverf op
doek, 83 x 73 cm (lijst), Voerman Museum Hattem, inv. nr. 2405.
blz. 13 Kristian en Marion Groenewoud in gesprek over het nieuwe boek.
Foto’s Voerman Museum Hattem.
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Eind 19e eeuw vond Jan Voerman sr. zijn plek in Hattem. En vanaf dat moment speelden in zijn werk het IJssellandschap en de wolkenluchten een alles
bepalende rol en ook het stedelijk silhouet van Hattem was voor hem een dankbaar model.
Het inspirerende Hattem herbergt ook nu nog vele kunstenaars.
Deze keer in de serie Hattemer kunstenaars

Willeke Klaassen
autonoom textielkunstenaar

Van kinds af aan
was Willeke Klaassen al
gefascineerd door textiel. Haar eerste borduurwerkjes maakte zij
samen met haar moeder en ook leerde ze op jonge leeftijd breien
en haken.
Na haar opleiding tot lerares basisonderwijs bleef de kunst haar
trekken. Het volgen van een specifieke opleiding kon dan ook niet
uitblijven. Het werd een opleiding aan de Opus School of Textile
Arts in Londen. Willeke behaalde daar haar ‘Bachelor of Arts’, met
als specialisatie ‘Fine Embroidery’. Uiteindelijk maakte zij de stap
naar het autonoom kunstenaarschap.
In haar werk vormt de natuur een nimmer aflatende bron van
vreugde en verwondering. Haar wandelingen door de bossen en
langs het strand inspireren haar.
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Met toevoeging van textiel en draad gebruikt zij in de natuur
gevonden objecten en materiaal om gestalte te geven aan een
andere wereld. Naast deze objecten maakt zij draagbare textiele
sieraden en accessoires en ook het vilten is haar niet onbekend.
Recent is Willeke zich gaan verdiepen in de techniek van

het ecoprinten, waarbij met behulp van bladeren van planten en bomen en een langdurig kookproces natuurlijke afdrukken op stof
ontstaan. De natuur laat zich echter niet dwingen. Het resultaat is dan ook telkens een verrassing. Deze bedrukte stoffen vormen
vervolgens de basis voor nieuwe werkstukken. Al bordurend tekent zij op deze stoffen. De natuurlijke patronen zijn voor haar een
leidraad.
Hoewel oneindige mogelijkheden met deze onvoorspelbare techniek, zal het ecoprinten zeker geen eindstation voor Willeke zijn.
Zoals het een kunstenaar betaamt experimenteert zij graag en verdiept zij zich met regelmaat in nieuwe technieken.
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Naast haar werk als kunstenaar geeft Willeke
op locatie én vanuit haar atelier in Hattem diverse
workshops: voor beginners en gevorderden, voor
bedrijven en scholen.

“De natuurlijke
patronen zijn voor haar
een leidraad”
Willeke is een van de initiatiefnemers en lid
van Kunstgilde Hattem, het in 2012 opgerichte
kunstenaarscollectief. Tevens is zij verbonden aan de
internationale groep van textielkunstenaars Prism,
waarvoor ze jaarlijks deelneemt aan exposities in
Londen. Ook is haar werk te vinden in winkels en
galeries.
Actuele informatie vindt u op haar website
www.willekeklaassen.nl en op Facebook en Instagram
onder ‘Willeke Klaassen Kunst’.
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Oog voor detail
Heb je dit al in het museum gezien?
Nee, niet de kleine Grote Kerk
maar dat gebouwtje ervoor
Ja, dat is inderdaad de Dijkpoort!
Hier alleen het dakgedeelte
maar, met de zon glinsterend
op het dak en de torentjes van Cuypers,
én onder een dik pak Voerman-wolken
toch goed zichtbaar
Zonder zou het schilderij niet hetzelfde zijn
Niet alleen maakt de poort de skyline van Hattem,
Voerman gaf het met een lichte verftoets aandacht
En dat maakt het schilderij.
Kom je het gehele schilderij nog een keer bekijken?
Dat kan nog tot ongeveer half april.
Tot ziens!
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Wat is er nu mooier dan
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kinderen al vroeg het besef
van cultureel erfgoed bij te
brengen? De vrijwilligers
in ons museum doen het
graag en met verve. Of het
nu gaat om kunst, historie of
archeologie. Basisscholen
kunnen kiezen uit drie
pakketten.

Educatie
Museum zet deuren graag open voor scholieren
In het Voerman Museum Hattem kun je uitgebreid kijken naar kunst, maar je steekt er ook heel wat op over de
geschiedenis van Hattem. Het museum vindt kennis van geschiedenis belangrijk en draagt er daarom graag aan bij deze
kennis over te brengen op de jeugd.
Geen wonder dus dat het Voerman Museum Hattem een educatieprogramma heeft opgezet voor de Hattemse scholen. Want met het leren
over kunst en geschiedenis kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen,
vinden we in het museum. Scholen kunnen in klassikaal verband aan
dat ecudatieprogramma deelnemen. Er zijn daarbij verschillende
lespakketten waaruit een keuze gemaakt kan worden. Scholen kunnen
deze programma’s boeken bij Cultuurplein Noord Veluwe, dat diverse
activiteiten aanbiedt.

Geryt

Op de geschiedenis van Hattem is de museumles ‘De
Kroniek van Geryt - Leven in de middeleeuwse stad HattemEvelijn Stroobach geeft uitleg aan leerlingen bij Jan Voerman sr.
Erfgoed Hattem’ gericht. De kroniek van Geryt les is bedoeld
voor groep zes van de basisschool. Leerlingen onderzoeken hier hoe bewaarde spullen, maar ook straten en
huizen iets vertellen over hoe de mensen toen leefden. En dus ook over onze hoofdpersoon Geryt leefde. Want Geryt is in
dit verhaal een jongen die leeft in het Hattem rond 1460. De leerlingen krijgen een spannende belevenis van Geryt in de
klas voorgelezen en kunnen daarna zelf in het museum meer te weten komen over de middeleeuwse geschiedenis van
Hattem. Na het museumbezoek kunnen de kinderen nog een ander avontuur van Geryt meebeleven.

Voermannen

Een heel ander karakter draagt het lespakket ‘Kunstschatten: Voerman, Voerman & co - Erfgoed Hattem’. De naam
zegt het al, deze les richt zich op de schilders Jan Voerman senior en junior. Tijdens deze les komen de kinderen te weten
wat Voerman sr. en Voerman jr. betekend hebben voor Hattem en welke kunstschatten ze hebben nagelaten. Tijdens het
museumbezoek leren de scholieren goed na te denken over kunst en nemen ze ook deel aan een puzzelzoektocht, waarbij
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ze met onderdelen van schilderijen op zoek gaan naar het gehele kunstwerk. Een andere groep loopt intussen met de museumdocent
langs de kunstwerken in het museum.
Voorafgaand aan het museumbezoek wordt de kunst op school besproken door de museumdocent. En ook erna gaat het project
verder in de klas en komt er een kunstenaar op bezoek in de klas. Tijdens dit bezoek gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze onderzoeken
dan, ze schetsen en schilderen en er is ruimte voor waarnemen en experimenteren.

Klokbeker

Een derde lespakket voert de leerlingen mee naar de vroegste geschiedenis, toen de mensen leefden in het gebied wat nu Hattem
is. Deze les heet ‘Kunstschatten uit de prehistorie: de Klokbeker - Erfgoed Hattem’ Bij archeologisch onderzoek in Hattem werd in
november 2012 een bijzonder graf aangetroffen uit de zogenaamde Klokbekercultuur (2400-1900 voor Christus). Het is vermoedelijk
van een kind en in het graf werd ook een complete Veluwse klokbeker en een
klokbekerschaal aangetroffen. Bij dit aanbod bezoeken de
leerlingen eerst het Voerman Museum Hattem, waar ze
de klokbeker kunnen bekijken en kennismaken met het
verhaal van het graf, dat gaat over een meisje wiens
zusje is overleden. Na het bezoek aan het museum wordt
er een les in de klas gegeven. Dan moeten de leerlingen
aan de slag om zelf een klokbeker te maken. Dat doen
ze dan met de technieken waar de mensen het 4.000 jaar
geleden ook mee moesten doen. Het resultaat van hun werk
kan dan een poosje in het museum tentoon worden gesteld.

“Het museum vindt
kennis van geschiedenis
belangrijk”
De museumlessen voor de scholen bestrijken drie
belangrijke terreinen die in het Voerman Museum Hattem
aan bod komen: kunst, geschiedenis en archeolgie. Het
museum biedt zo een een breed pakket om overdracht van
kennis aan de jeugd te bevorderen.
Klokbeker (2400-1900 v. Chr.) Aardewerk. In bruikleen van Museum het Valkhof, Nijmegen.

René Kinket geeft uitleg aan leerlingen bij Jan Voerman jr.

Scholen die geïnteresseerd zijn in deze lespakketten kunnen een kijkje nemen op de website van Cultuurplein Noord
Veluwe: https://cultuurpleinnoordveluwe.nl.
Klik daarna op primair/speciaal onderwijs en kies voor projecten. In het projectenaanbod dat dan wordt getoond zijn
ook de Voerman-onderdelen terug te vinden. Of kijk op www.reizenindetijd.nl
Ook is er informatie over de lespakketten te vinden op website van het museum.
Ga naar www.voermanmuseumhattem.nl en kies educatie en vervolgens downloads scholen.

21

N
Monstertjes zetten
museum op z’n kop

aast het educatieprogramma voor scholen heeft het
museum onlangs een speciaal boekje samengesteld,
dat gratis beschikbaar is voor jeugdige bezoekers. In dit
educatieve boekje ‘Speurtocht Voerman Museum Hattem’
kampt het museum met een hardnekkig probleem. Want kleine
monstertjes zetten er de boel op z’n kop en de kinderen wordt
gevraagd om te helpen deze wezentjes weg te jagen.

D

ie roep om hulp komt in het boekje van niemand minder
dan de schilders Jan Voerman senior en Jan Voerman junior.
De jeugd kan helpen door tal van opdrachtjes en puzzeltjes
op te lossen, die in ‘Speurtocht Voerman Museum Hattem’
staan beschreven. De monstertjes hebben allerlei dingen zoek
gemaakt. Zo is er ergens de afbeelding van een koe weggegumd
en kunt je mooi helpen door zelf de koe te tekenen. Een andere
opdracht is om de duizenden jaren oude klokbeker te
repareren, want ook daar zijn de monstertjes bezig
geweest. En wat dacht je ervan de hertogin te redden,
die gevangen wordt gehouden in een toren? Maar
daarvoor moet je wel eerst je weg door een doolhof
zoeken. Zomaar een paar avonturen die je kunt
beleven in het boekje ‘Speurtocht Voerman Museum
Hattem’. Het boekje bevat daarnaast quiz-vragen en
geeft informatie over de geschiedenis van Hattem.
Vermeldenswaardig is bovendien het hoofdstuk
waarin wordt beschreven hoe je zelf een zwaard kunt
maken. Zo’n zwaard is overigens als bouwpakket in de
museumwinkel verkrijgbaar.
Het boekje ‘Speurtocht Voerman Museum Hattem’ is mede
mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Stichting
Kinderontwikkeling Hattem. Vormgeving: Kristel Schumacher.
Foto Voerman Museum Hattem

Tentoonstelling voert langs
levenspad van Jan Voerman
Het Voerman Museum Hattem brengt sinds november de tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’.
Een oeuvretentoonstelling, waarbij de lancering gepaard ging met de uitgave van een gelijknamig
boek. Beiden gewijd aan het leven en werk van Jan Voerman senior. Het museum heeft hiermee een
gedenkwaardige dubbelslag geslagen.
De opening van deze tentoonstelling was op 9 november, tijdens
een speciale bijeenkomst in de Gasthuiskerk in Hattem. Directeur
Daphne Kampman-Maas blikte daar terug op de totstandkoming van
expositie en boek. Peter Voerman, achterkleinzoon van Jan Voerman
senior, en andere leden van de familie Voerman waren in Hattem van
de partij. En conservator Kristian Kreeft ging tijdens een live-interview
met journaliste Marion Groenewoud uitgebreid in op het boek ‘In
Vervoering van Voerman’ en het onderzoek dat hij heeft verricht om
het te schrijven.
Dat deze tentoonstelling op zo’n bijzondere wijze werd geopend is
natuurlijk geen toeval. ‘In Vervoering van Voerman’ is een expositie
die in nauw verband staat met het karakter, ja misschien zelfs met
het bestaansrecht van het Voerman Museum Hattem… Dan wil je je
natuurlijk van je allerbeste kant laten zien. En in het museum vinden
ze eigenlijk in alle bescheidenheid dat dit aardig gelukt is. Voor deze
expositie heeft het museum tientallen werken van Jan Voerman
senior bij elkaar gebracht, die voor het overgrote deel door musea en
particuliere bruikleengevers beschikbaar zijn gesteld.
‘In Vervoering van Voerman’ neemt de bezoeker mee
door het leven en langs het werk van Jan Voerman senior.
Een van de zaken die al snel opvalt bij het bekijken van
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“.....en neem een kijkje in het werkproces van
Jan Voerman met een wand vol schetsen en
tekeningen aan de muur geprikt.”
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Jan Voerman sr. Paardenstudie 20,5 x 32 cm
Collectie Voerman Museum Hattem

deze expositie is hoe veelzijdig de kunstenaar eigenlijk was.
Want Voerman was meer dan alleen de IJsselschilder. Ga
maar kijken en ontdek zijn Amsterdamse figuren, maak
kennis met de familie Verkade van de koekjes en de biscuits,
bekijk zijn aquarellen en neem een kijkje in het werkproces
van Jan Voerman met een wand vol schetsen en tekeningen
aan de muur geprikt. Alsof de kunstenaar elk moment kan
terugkomen om verder te werken.
En natuurlijk zijn er die IJsselgezichten, met de hoge
luchten boven het land en het uitgestrekte water, waarop
zich soms scheepjes aftekenen. Terwijl koeien grazend, of
liggend in het gras, lijken te genieten van het landschap om
hen heen. Maar de natuur is niet altijd vriendelijk gezind.
Neem de ramp in Borculo, waar een windhoos in 1925 het
centrum van de stad volledig verwoeste. Dit natuurgeweld

maakte eveneens indruk op Jan Voerman senior, die nadien veel werken maakte met indrukwekkende wolkenluchten, dreigend,
onheilspellend, met een haast apocalyptisch karakter.
Tijdens de tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ komt het allemaal voorbij. Maar naast de wisselexpositie kan natuurlijk als
altijd ook de vaste museumcollectie worden bekeken. En dat Jan Voerman senior hier een prominente rol vervult, behoeft nauwelijks
toelichting. Een reden temeer om de werken in de Jan Voerman senior-zaal zeker (nog eens) te gaan bekijken, is dat de bezoeker
anders het werk ‘Armoede’ mis zou lopen. Dit werk is aan ons museum in bruikleen gegeven en heeft nu een plek gekregen boven de
schouw in de Voerman-senior zaal. Het museum koestert de wens dit werk ook aan te schaffen.
De tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ is te bekijken tot en met 12 april 2020.

25

N

u in de museumwinkel te verkrijgen: het boek bij de tentoonstelling
‘In Vervoering van Voerman’ geschreven door Kristian Kreeft. Dit
boek is ook te koop in de boekhandel en via internet.

€ 24,95
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Aantal pagina’s:
144
Auteur:			Kristian Kreeft
Illustraties:		
circa 100 afbeeldingen in kleur
ISBN: 			
978 94 625 8350 4
Jaar: 			2019
Taal: 			Nederlands
Uitvoering: 		
Gebonden
Formaat:			
23 x 28 cm

Museumwinkel prima jachtterrein voor cadeaus
De winkel van het Voerman Museum Hattem is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Sinds de
zomer van 2017 is deze bovendien een Hanzewinkel geworden, zodat er nu ook ambachtelijke
producten van regionale bedrijven worden verkocht. Bijzondere artikelen, die vaak niet in
gewone winkels verkrijgbaar zijn. En dat maakt de museumwinkel nu juist extra interessant als
jachtterrein voor cadeautjesjacht voor de naderende feestdagen.

Boeken

Als één onderdeel van de winkel de afgelopen jaren echt
volwassen is geworden dan is dat wel de boekenafdeling. Een
zijde van de museumentree is compleet voor de boekencollectie
ingeruimd. En die collectie groeit nog altijd gestaag verder.
Zo is de museumwinkel de afgelopen weken zelfs uitgebreid
met drie fraaie uitgaven. Allereerst natuurlijk het werk
‘In Vervoering van Voerman’ van WBOOKS dat net als de
gelijknamige tentoonstelling op 9 november is gepresenteerd.
Het boek van museumconservator Kristian Kreeft biedt een blik
op het leven en werk van Jan Voerman senior.
Een ander boek dat onlangs de winkelcollectie is komen
versterken is ‘De Schilders langs de IJssel’ door Linda Barendse.
Een heel gezelschap aan schilders komt in dit werk voorbij en
we zien hoe zij tegen het IJsselgebied aankijken of hebben
aangekeken. We maken kennis met het werk van meer dan
honderd verschillende kunstenaars. ‘De Schilders langs de
IJssel’ is eveneens een uitgave van WBOOKS en heeft een
prijskaartje van €22,95.
Een derde nieuweling in de museumwinkel is ‘De IJsselkogge Hanzeverleden boven water’ door Wouter Waldus.
Hoofdonderwerp in dit boek is het wrak van een vijftiende-eeuws koggeschip, dat begin 2016 bij Kampen uit de IJssel
werd gelicht. Het wrak heeft zes eeuwen onder water gelegen, maar is uitstekend bewaard gebleven. Het boek van
Uitgeverij Matrijs ligt voor €19,95 in de museumwinkel.
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Maar in de winkel van het museum zijn ook boeken
te vinden die al langer geleden verschenen, maar nog
altijd dik de moeite waard zijn. We willen op deze plaats
zeker twee uitgaven noemen die het museum zelf heeft
uitgebracht. Allereerst natuurlijk ‘Pittoresk Hattem’, een
boek dat in december 2018 verscheen ter gelegenheid van
de gelijknamige tentoonstelling. Deze expositie bood een
veelzijdige kijk op Hattem, gezien door de ogen van diverse
kunstenaars die de stad de afgelopen eeuwen als bron van
inspiratie hebben gebruikt. Het boek schetst eveneens dit
fraaie beeld en is voor €9,95 mee naar huis te nemen.
En al evenmin mag het Collectieboekje ontbreken, waarin
een selectie wordt beschreven van de kunstwerken en
geschiedkundige en archeologische bezienswaardigheden
in het museum. De prijs van dit boekje mag met slechts
€3,95 zeer bescheiden worden genoemd.

Koeienparade

Maar er zijn meer bijzondere artikelen in de
museumwinkel te vinden. Neem nu de ‘Cowparade’. Deze
decoratieve koeien staan in verschillende formaten en
prijzen in de museumwinkel opgesteld. Op de website
Cowparade.nl wordt meer duidelijk over het ontstaan van
deze koeienparade. Het idee van CowParade ontstond
eind jaren`90 van de vorige eeuw in het Zwitserse Zürich.
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Drie levensgrote modellen van de koe werden daar als kunst
gepresenteerd. Vandaag de dag zijn er al meer dan 80 CowParade
evenementen georganiseerd, over de hele wereld. Van deze
kunstige koeien worden nu identieke schaalmodellen gemaakt.
De grote meerderheid is gemaakt van hoogwaardige kunsthars,
maar een aantal koeien wordt als keramiek model uitgevoerd.
De koeien zijn in het museum verkrijgbaar in de formaten small,
medium en large. De prijzen lopen op van €16,50 en €39,95 tot
€89,95. Met zo’n creatieve koe heb je een cadeautje dat moeilijk
in originaliteit te overtreffen is.

Gloedvolle pot

Nog zo’n bijzonder artikel is de ‘pot Augustine’ die het
Voerman Museum Hattem sinds juni in de winkel aanbiedt.
Al moeten we wel zeggen dat het eigenlijk een replica van de
pot betreft. Het volgende relaas maakt duidelijk waar we het
precies over hebben. In het museum is het werk ‘Gemberpot met
boeddhabeeldje’ te zien, een aquarel van Jan Voerman senior,
waarop een kleurige pot met bloemen erin staat afgebeeld, met
daarnaast een boeddhabeeldje. Het ging hier om een gemberpot
die lange tijd was gebruikt om soda in te bewaren, waardoor
het aardewerk een bijzondere gloed had gekregen. De pot was
ontdekt door Augustine Obreen, rond 1888 Voermans leerlinge.
De gemberkruik kreeg daardoor al snel de benaming ‘pot
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Voermanpostzegel
groot succes
Een gedenkwaardig moment was dit jaar het

uitbrengen van de eerste Voerman-postzegel, sinds
augustus aan de balie van het museum te koop voor 0,95 euro per
stuk. Gekozen is om het aquarel ‘Gemberpot met boeddhabeeldje’
van Jan Voerman senior op de zegel af te beelden.
Deze eerste Voerman-postzegel blijkt een overweldigend succes.
Binnen enkele weken na de eerste uitgifte was de zegel uitverkocht
en moesten er nieuwe rollen worden besteld. Onlangs heeft het
museum weer een
nieuwe

voorraad

postzegels

laten

aanrukken.
De

postzegel

is

reuze handig voor
bezoekers die een
keuze

hebben

gemaakt

uit

het

aanbod

aan

ansichtkaarten

in

rijke

Augustine’. Voerman en zijn leerlingen Augustine en Jan Verkade
waren gegrepen door het bijzondere lichtspel van dit aardewerk,
zozeer dat de schilder wat hij zag vastlegde in diverse fraaie
aquarellen.
Het museum is op zoek gegaan naar iemand die replica’s zou
kunnen maken van de pot van Augustine. En dat is gelukt, met
dank aan Atelier De Bloempot in Veessen. In het museum zijn nu
modellen van deze pot te zien, zoals die eruit moet hebben gezien
toen Voerman zijn penseel hanteerde. De replica’s van deze potten
zijn in de museumwinkel te koop. Voor zo’n €19,50 euro kun je
eigenaar worden van je eigen ‘pot Augustine’.

de museumwinkel en dan gelijk een paar kaartjes op de bus willen
doen. Postzegels kun je er nu direct bijkopen.
Maar ook verzamelaars voelen zich door dit aanbod aangesproken.
Ook vanuit deze groep hebben zich al diverse belangstellenden
aan de balie gemeld. Het is immers een bijzondere uitgave want
de Voerman-zegel is alleen in het Voerman Museum Hattem
verkrijgbaar! Een persoon wilde op een gegeven moment zelfs de
hele rol zegels opkopen. Een verzoek dat overigens
vriendelijk van de hand is gewezen, om andere
bezoekers niet te duperen.

Schetsen

Net binnen in de winkel en vanaf nu te koop is een set schetsen
van Voerman senior. De winkel in het museum heeft al diverse
sets kaarten met werken van Jan Voerman senior en Jan Voerman
junior in het assortiment. Daar komt nu deze collectie met
Voerman senior-schetsen bij. Het hoesje bevat kaarten waarop
tekeningen en ontwerpen voor schilderijen staan afgebeeld. In de
nieuwe tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ is een wand
opgenomen, waarop dit soort schetsen aan de muur geprikt te

Schetsen en tekeningen van Jan
Voerman senior, zoals ook te zien op
de tentoonstelling ‘In Vervoering van
Voerman’, zijn nu als een leuke kaartenset
in de winkel verkrijgbaar voor € 9,-- per
set van 2 x 5 motieven met enveloppen.

bekijken zijn. Dit heeft een ‘levendig beeld’ alsof we een
kijkje nemen in het atelier van de kunstenaar, alsof hij elk
moment terug kan komen. Voor deze wand is een selectie
gemaakt uit Voermans schetsen. Daar zijn reproducties
van gemaakt die vervolgens aan de muur zijn geprikt.
Het museum is verheugd dat deze reproducties nu ook
als kaarten verkrijgbaar zijn voor liefhebbers en andere
belangstellenden.
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Jan Voerman sr. ,
Armoede,
1886,
olieverf op doek
91 x 69,5 cm
particuliere collectie

Museum hoopt op aanschaf ‘Armoede’
Een van de schilderijen die het Voerman Museum Hattem in bruikleen heeft
voor de expositie ‘In Vervoering van Voerman’ is het werk ‘Armoede’. Dit
imposante schilderij van Jan Voerman senior heeft een plek gekregen boven
de schouw in de zaal met Voerman senior-werken, die tot de vaste collectie
van het museum behoren. Het schilderij ‘La France-rozen’ hing aanvankelijk op
deze plek, maar dit werk is verhuisd naar de bovenverdieping, waar de andere
werken van de wisseltentoonstelling te zien zijn.
‘Armoede’ is een werk dat Jan Voerman in 1886 schilderde. Hij woonde toen
nog in Amsterdam. Een thema dat in die tijd ook door andere kunstenaars
geschilderd werd, was dat van een moeder met kinderen gezeten aan het
venster. Beroemd is Israëls’ ‘Moederweelde’. Voermans ‘Armoede’ doet daar
niet voor onder.
En nu siert het dan de Voerman-senior zaal. Met de afmetingen van 91X69,5
centimeter is het een werk dat direct de aandacht van de bezoekers opeist. Het
museum heeft ‘Armoede’ in bruikleen van een groot Voerman-verzamelaar, die
het werk ooit van de familie Voerman uit de erfenis had aangekocht. Maar
‘Armoede’ is nu te koop en het Voerman Museum Hattem hoopt nu dit werk aan
de vaste collectie te kunnen toevoegen. Daar het hier gaat om een groot werk
uit zijn academische periode zou het een aanvulling zijn op de reeds bestaande
collectie. En de hoop is daarbij dat de ‘Vrienden van het Voerman Museum
Hattem’ hier een rol van betekenis kunnen spelen.
De vrienden konden tijdens een speciale preview op vrijdag 8 november alvast
de tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ bekijken. En ze konden dus
eveneens een blik werpen op ‘Armoede’. Conservator Kristian Kreeft gaf daar
een korte beschrijving van het werk en sprak de hoop uit dat de vrienden willen
bijdragen om de aanschaf mogelijk te maken. De eerste reacties onder de
vrienden van het museum waren positief. Het museum houdt hoop en wacht
de ontwikkelingen vol interesse af.

Kristian Kreeft geeft uitleg aan de vrienden over
het schilderij ‘Armoede’.

Jozef Israëls,
Moederweelde,
1890,
olieverf op doek
106 x 129 cm
Rijksmuseum Amsterdam
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Zomer 1740, vier nieuwsgierige
Heren aan de wandel in Hattem.
door: Ans Braakenburg
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In het archief van het Voerman Museum liggen twee
handgeschreven vellen papier, waarop een verslag
staat van een door vier heren, drie rechtenstudenten
en een advocaat, gemaakte wandeling rond Hattem. Zij
maakten een plezierreisje van Groningen naar Kleef en
deden onderweg de stad Hattem aan. Op de kaart van
Hattem in de Hottinger atlas uit 1774 is de wandeling te
volgen. De heren logeerden in de stad en begonnen hun
wandeling waarschijnlijk vanuit de Hoenwaardse poort.
Resten van het bolwerk stonden er nog. De tocht ging
langs Huis Molecaten dat in slechte staat verkeerde. Het
Huis was in 1717 door vererving in bezit gekomen van de
familie Van Heeckeren en tevergeefs te koop aangeboden.

In 1750 ging Reinhard Borchard Willem van Heeckeren
het huis bewonen en liet het restaureren. Het huis is op
een tekening uit 1783 van Mac Loyd afgebeeld met vier
hoektorens, een ommuurd voorplein en een poortgebouw.
Het verslag luidt:

Huis Molekaten 1783 Mac Loyd

Hottinger Atlas 1774

‘Woensdag den 13 op verzoek van den heer Iddekinge
dronken wij ’s morgens te 8 uur in zijn logement coffi
en aten een Hattemer wittebroodje, gaande voorts een
promenade doen in de contreijen buiten de stadt, door de
poort gaande bezagen an de linkerkant van ons de ruinen
van de oude casamatte onder de wal, waarin twaalf burgers
der stadt sig hebben gedefendeert in het jaar 1672 tegens
de Munsterschen en Franschen, die zij zo hardnekkig
hielden dat menig vijand daarvoor sneuvelde totdat haar
met verdrag aan haar vijand overgaven, hebbende de
Franschen anstons deze casamatte laten springen en is
also blijven leggen, gelijk wij met onze ogen beschouwden.
Van binnen nog gansch swart van kruid gebrand zijnde,
deze casamatte had twee gewelften boven malkanderen
en heel ruim, dienende tegenswoordig nergens toe als
voor een schuilplaats voor hoenders en duiven.
Van hier gingen we landewaardt in door tabak- en
korenvelden tot op een hogen heuvel den Triseler- of
Trisenbergh genoemt, leggende een quartier buiten
Hattem, zijnde de eersten heuvel van den dorren Veluwe,
hadden van dezen berg een schoon en ruim gezigt over
de omleggende velden, leggende Hattem met deszelfde
ruinen vlak voor ons als in een kuil, van verre had men
het gezigt op Zwolle, Campen en alle omleggende dorpen,
alsmeede den kronkelenden loop van den rivier den IJssel.
Halverwegen het opgaan van dezen berg, bezagen wij
een fons of oorsprong van een beekje dat van daar kwam
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afvloeien, sijpende het helder en koude water op een plaatsje van een tree of 5 lang, wel honderder wegens uit het holle
welsand en stroomde dus van den berg na beneden toe, daar het een klein beekje maakte.
Van hier weer afdalende bezagen het oude adelijk Slot Meulenkaten an den voet van gemelde heuvel gelegen,
hetwelk behoortaan den Baron van Hekeren Heer van Netelhorst, maar woonde niemant op als een gemene vrouw
beneden in den kelders, en boven hadden de duiven en andere vogels haar vrije uit- en invlugt door de glasen gemaakt.
Het huis was omringt met een breede graft van helder fontein water, uit voornoemde beekje komende, had an het
eind van de brug een grote poort en an ijder hoek van het huis een rond torentje. Wij bezagen hetzelve van binnen,
maar bevonden het van weinig belangen,
behalven een kamer of twee die met tapijten
behangen waren en in welkers eene een
fraije schoorsteen met een schilderije was,
verbeeldende de historie van Croesus en
Solon, waarin op de pedestal van het Fortuin
deze Latijnsche versjes stonden:

Si Fortuna parens tibi sit, Si
summa potestas Ne miseros
spernas, sors cito cuncta rotat.
Heel
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vrij vertaald: Als je rijk en machtig
bent Kijk niet neer op anderen, want het lot
kan snel veranderen.
Welke laatste woorden ten eene maal
applicabel zijn op dit huis en voorgaande
eigenaars, als zijnde gansch vervallen, en
zoals ons scheen zal den ouden heer van dit
Poort te Hattem 1670 C.Pronk slot van zijn adelijk goed, na zijn overlijden
niet veel an zijn erfgenamen overgelaten hebben, derwijl in een klein kamertje een menigte brieven vonden van
schulteischers van considerable sommen, als men de geheele bondels en kisten vol stukken van processen, dewelke
ons de nieuwsgierigheid dwong van terloops door te snuffelen; in welke gedagten wij naderhand door rapport van
anderen ook bevestigt wierden.
Van dit huis weder na de stadt, bezagen niet verre vandaar een papiermolen, dewelke door bovengemelte beekje
van den Trisenberg omgedreven wierde, vallende het water door twee houte opene goten boven over een groot rat heen,

hetwelke het werk van binnen deede omgaan en de lompen of vodden, daar het papier van gemaakt word, fijn stamte.
In plaatse dat te Groningen bij ons in den groten papiermolen de lompen fijn gemalen worden, deze papiermolens
door het water gedreven zijn maar heel kleinen simpel, konnende met weinig kosten opgerigt worden, als er maar
genoegsame val van water is. Niet verre van deze molen stond nog een diergelijke, die meede door gemelte beekje
wierde omgedreven, maar stondt wel een voet of tijn lagerals den eersten, om meede de val van het water te hebben,
dat het rat moeste omdrijven.
Kwamen vervolgens door dezelfde poort daar uitgegaan waren weer in de stadt terug, wierden dien middag in het
logement van den heer Iddekinge en den heer van Oostbroek onthaalt op een lekker vers visje en een quartje van een vet
jong Veluws heijde knappertje , met haar toebehooren.
Uit: ‘Journal of Dagverhaal van een plaisir reisje van Groningen na Kleef, in 1740’ door P. Muntinghe , A.H.W. de Vriese,
M. van Bolhuis en mij Theodorus Beckering

Watermolen te Hattem,
J.W. Meijering 19de eeuw.
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Beste vriend van de Vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem,
In Vervoering van Voerman is de titel van onze unieke tentoonstelling, die op dit moment de zalen van het museum vult. Pronkstuk
van deze tijdelijke tentoonstelling is het schilderij Armoede, dat een bijzondere plek heeft gekregen in de Voerman Sr.-zaal, waar de
vaste collectie van de naamgever te zien is. Het hangt daar boven de schouw.
Werkelijk een prachtig werk, dat een definitieve plek verdient in ons museum.
Het schilderij is eigendom van een particulier, die het museum het werk
aanbiedt voor het bedrag van € 22.500,--.
Het bestuur van het museum wil graag tot de aanschaf overgaan, zodat het
schilderij opgenomen kan worden in de vaste collectie.
Het bestuur van de Vrienden van het Voerman Museum Hattem is er van
overtuigd, dat het een waardevolle aanvulling is op de collectie van het
museum. Zij heeft al een substantieel bedrag toegezegd om de aanschaf
mogelijk te maken.

CROWDFUNDING
“ARMOEDE”
VOERMAN Sr.

Via crowdfunding zoekt het bestuur van het museum naar middelen om het resterende bedrag in te zamelen. Zij doet in dit bulletin daarom
een oproep aan de individuele vrienden voor een extra bijdrage om de aanschaf mogelijk te maken.
Bij de preview van de tentoonstelling is deze actie aangekondigd en heeft al spontane toezeggingen van aanwezigen opgeleverd. Het
schilderij wordt ondergebracht in de Stichting Jan Voerman, waar de eigendom van alle aangeschafte stukken in is ondergebracht. Op deze
wijze blijft de eigendom gewaarborgd en blijft buiten het risico van de exploitatie van het museum zelf.
Het bestuur is er zeer mee verguld als u een toezegging voor een bijdrage
voor de aanschaf van dit prachtige schilderij wilt doen. De toezegging kunt
u bevestigen, het liefst per e-mail, aan info@voermanmuseumhattem.nl.
Mondeling of schriftelijk kan uiteraard ook.
Te zijner tijd ontvangt u een brief om de bijdrage over te maken. De Stichting Jan
Voerman is een zogenoemde ANBI, zodat het bedrag als fiscaal aftrekbare gift
geldt.
Het bestuur en de directeur zijn uiteraard beschikbaar om u nader te informeren
over uw mogelijke vragen.
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Bestuur en directie Voerman Museum Hattem

Colofon
Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem
Telefoon: 038 44 42 897
www.voermanmuseumhattem.nl
info@voermanmuseumhattem.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Op maandag in de schoolvakanties van 13.00 tot 17.00 uur
De volgende dagen is het museum gesloten:
Wintersluiting:
20 januari t/m 3 februari 2020
Eerste Paasdag
Eerste Kerstdag
Eerste Pinksterdag Oudejaarsdag
Koningsdag
Nieuwjaarsdag
Directeur: Daphne Kampman-Maas
Conservator: Kristian Kreeft
PR: Ron Maat
Bestuur Voerman Museum Hattem
Harrie van de Ven, voorzitter
John van der Linden, secretaris
Allard van der Meer, penningmeester
Bertus van ’t Holt, lid
Bestuur Vrienden van het Voerman Museum Hattem
Mariëlle Karssing, voorzitter
Anneke ten Pas, secretaris
Herman Schouten, penningmeester
Robert Erdmann, lid
Carla te Winkel, lid
George Keet, lid
Foto’s: Voerman Museum Hattem
		

Volg ons op

aquarel
boot
daendels
dijk
gelre
gemberpot
hattem
jan
koster
museum

olieverf
penseel
rivier
schepen
schilderij
vergezicht
voerman
vriend
water
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Wim Liefers sluit na 37 jaar loopbaan af als
vrijwilliger bij het Voerman Museum Hattem
Vrijwilliger Wim Liefers had woensdag 30 oktober jl. zijn laatste werkdag als gastheer in het Voerman Museum Hattem.
Daarmee sloot hij een gedenkwaardige periode af, want Liefers was maar liefst 37 jaar als vrijwilliger voor het museum
in de weer.
Toen Wim Liefers in 1982 begon, schoof hij op de zaterdagen
aan als vrijwilliger. ‘Ik werkte in die tijd ook nog als
bankwerker’, zegt de jubilaris, die als gastheer nog eenmaal
in zijn stoel gereed zit om bezoekers te ontvangen en de weg
te wijzen. En het museum zag er in die tijd wel even anders
uit. ‘Het was toen een museum met spullen uit vroeger tijd
en er was bijvoorbeeld een bedstee’, weet Liefers nog. Later
toen het museum op steeds meer dagen open ging, nam
Liefers vaker plaats op de stoel van de gastheer en ook na
zijn pensionering kon hij gemakkelijker tijd voor het museum
vrij maken.
Die beginjaren vormden ook de tijd voordat het museum
Voermanhuis ging heten en later dus Voerman Museum
Hattem. En Wim Liefers heeft al die tijd veel collegavrijwilligers zien komen en gaan. ‘Gastheren en gastvrouwen
en kassiers en ja ik heb heel wat directeuren versleten’, stelt Liefers lachend. Maar altijd heeft hij met plezier zijn taak
als gastheer vervuld. ‘Nooit ging ik met tegenzin naar het museum’.
Toch vindt hij het na 37 jaar mooi geweest. Wim Liefers is nu 88 jaar en geeft het stokje door aan de jongere generatie(s).
‘Maar het is toch een vreemd idee om hier te zitten en dat het nu de laatste ochtend als vrijwilliger is’, besluit hij peinzend.
Het museum heeft Wim Liefers op deze bijzondere ochtend verrast met koffie en een lekker gebakje. Directeur Daphne
Kampman-Maas heeft Liefers woensdag alvast bedankt voor al die jaren van bewezen diensten, maar het museum
zwaait de jubilaris later dit jaar nog op een passende wijze uit.

40

Rechts een krantenartikel uit de oude doos: Homoet, maart 1971
Bron: Streekarchief Hattem, Epe, Heerde.

Museum
Tips

Waar gaan we binnenkort naartoe??
Er zijn ruim 1100 musea in Nederland en u hebt ze vast nog niet allemaal bezocht. Sterker
nog, er zijn er waarschijnlijk een heleboel waarvan u het bestaan nog niet wist. Daarom
helpen wij u graag met deze museumtips. De grote musea weten we wel te vinden, maar
kent u het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren? Of het Ikonenmuseum in
Kampen? Allemaal bijzonder de moeite waard. We wensen u veel plezier.

Stedelijk Museum Zutphen – Jo Spier, tekenaar van een tijdperk
Een tentoonstelling geheel gewijd aan het reclamewerk van tekenaar Jo Spier, aangevuld
met reclamewerk van tijdgenoten én hedendaagse tekenaars. Jo Spier (Zutphen 1900-1978)
noemde zichzelf een tekenend journalist. Maar hij kon reclame-ideeën van bedrijven ook bij
uitstek verbeelden.
De tentoonstelling is nog te zien t/m 9 februari 2020 in het Stedelijk Museum Zutphen.
Meer informatie en exposities vind je op www.museazutphen.nl onder tentoonstellingen.

Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren.
Altijd al meer willen weten over het verleden van de Betuwe, dan is een bezoekje aan
Streekmuseum Baron van Brakell de moeite waard. Hoe woonden en werkten mensen in de
Betuwe en wat is de streekgeschiedenis van de Betuwe. Een aantal unieke boerenwagens
uit dit rivierengebied, bekend om de bijzondere uitvoering en technische constructies, zijn
tentoongesteld in dit museum. Een bezoekje waard.
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Meer informatie over dit streekmuseum is te vinden op
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl.

Speelgoedmuseum Deventer – Poppenhuizen
Wil je weleens ongestoord gluren bij de buren? In Deventer kun je ongestoord door de
raampjes kijken van bijzondere poppenhuizen. Een bezoekje waard, voor jong en oud. Het
speelgoedmuseum heeft prachtige designpoppenhuizen, miniatuurwinkels, een caroussel,
een schoolklas en meer. En het is niet de enige tentoonstelling. Op o.a. zaterdag 21 december
aanstaande is een bezoek te combineren met een sprookje bij het magische licht van de
toverlantaarn.
Meer informatie over het Speelgoedmuseum in Deventer is te vinden op
www.speelgoedmuseumdeventer.nl.

Museum De Waag: BLIK. Van conserven tot kunst
Deventer is al 100 jaar een echte Blikstad. Ter ere van dit jubileum én om de veelzijdigheid
en het belang van blik te tonen is de expositie ‘BLIK. Van conserven tot kunst’ t/m 1 maart
2020 in Deventer te zien. Als onderdeel van de expositie ‘BLIK’ verzorgt Lisa de Koning op
12 zondagen tussen 15.00 en 15.30 uur een blikproeverij in de kelder van Museum de Waag.
Bezoekers aan de tentoonstelling kunnen hieraan gratis deelnemen.
Meer informatie en exposities vind je op www.museumdewaag.nl

Ikonen Museum Kampen - De Bijbel in reisformaat
In deze tentoonstelling, met metalen ikonen uit de beroemde collectie van Stefan Jeckel,
wordt een aantal bekende verhalen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament verbeeld.
Uit het Oude Testament zien we de profeet Elia, voorloper van die andere christelijke
asceet Johannes de Voorloper. De profetie van Jesaja, waarin de geboorte van Christus
wordt aangekondigd wordt verbeeld door Moeder Gods van het Teken.
Veel van de ikonen zijn nog niet eerder geëxposeerd. Tot 27 maart 2020.
Meer informatie en exposities vind je op www.ikonenmuseumkampen.nl.

Heel fijne feestdagen en

een gezond 2020!!

