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Dit is het jaaroverzicht 2019 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 of 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.
Het jaaroverzicht van het Voerman Museum Hattem is een overzicht van het jaar 2019 en een
vooruitblik op het jaar 2020. Het financieel jaarverslag wordt apart gepubliceerd.
Contact
Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
038 444 28 97
info@voermanmuseumhattem.nl
www.voermanmuseumhattem.nl
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Beste lezer,
Voor u ligt het jaaroverzicht van het jaar 2019 van het
Voerman Museum Hattem.
Afgelopen jaar, 2019, begon met het feit dat de van
Rossems met hun televisieprogramma ons museum
hadden aangedaan. Dat het programma populair is bij
het grote publiek hebben we geweten. Een ongekend
hoog aantal bezoekers kwam naar ons museum naar
aanleiding van deze uitzending.

VOOR
WO
ORD

In januari zijn we traditiegetrouw begonnen met het
klussen tijdens de winterstop. In twee weken tijd hebben
we met veel hulp van vrijwilligers de Jan Voerman
sr.-zaal vernieuwd. Daarnaast is de Daendelsruimte
veranderd in een koffiecorner waar onze bezoekers nu
kunnen genieten van een kop koffie tijdens het museumbezoek. Tevens is er een (invaliden)toilet voor
onze bezoekers gerealiseerd.

De tentoonstellingen dit jaar trokken weer veel belangstellenden. Eerst was daar ‘Pittoresk Hattem’
met de vele gezichten op Hattem en de zeer gewaardeerde bijgaande stadswandeling. Daarna
‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ waarin ook de geschiedenis en de toekomst van de
Hoenwaard bij Hattem werden belicht. Op dit moment loopt de tentoonstelling ‘In Vervoering van
Voerman’ nog. Een topexpositie met vele werken uit verschillende grote musea. We zijn ook erg trots
op het bijbehorende nieuwe boek over het leven en werk van Jan Voerman sr. van de hand van onze
conservator Kristian Kreeft.
In 2019 heeft een aantal vrijwilligers afscheid genomen. Met name de oud-gedienden zijn vanwege
hun leeftijd gestopt. Maar er zijn ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Momenteel hebben we 60
vrijwilligers in het museum. Ik ben erg blij met al die mensen die met zoveel toewijding en passie
ons museum op hoog niveau draaiende weten te houden. De sfeer is altijd goed en dat merken onze
bezoekers ook. Het bezoekersaantal is met bijna 50% gestegen.
Ik wens u veel leesplezier en we verwelkomen u ook in 2020 weer graag in ons museum.
Daphne Kampman-Maas
Directeur

Foto: Wim Eikelboom
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TEN
TOONSTEL
LINGEN

Onze jaarlijkse wisselexposities werden weer goed bezocht dit jaar. ‘Pittoresk Hattem,
getekend en geschilderd door bekende kunstenaars’ was een feest van herkenning.
‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ gaf stof tot discussie. En ‘In Vervoering
van Voerman’ is een expositie van formaat met een prachtige gelijknamige publicatie
van de hand van onze conservator Kristian Kreeft, uitgegeven door WBOOKS.
In februari namen we ook weer deel aan de Hattemse wandelexpositie. Dit keer was
het thema ‘Kijk hier..kijk daar..koppen’. Kunstenares Roeli Rumscheidt exposeerde in
ons museum met portretten van beroemde componisten.
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Pittoresk Hattem tot 15 april 2019
De tentoonstelling ‘Pittoresk Hattem’ in het Voerman Museum Hattem nam
u mee terug in de tijd in de stad Hattem. Vele bekende schilders hebben
de stad vereeuwigd en tonen ons een beeld van een schilderachtige stad
aan de IJssel. De tentoongestelde schilderijen besloegen de periode van de
17e eeuw tot de eerste helft van de 20e eeuw. Werken van onder andere
Snayers, Groenewegen, Bastert, Bosboom, Langeveld, Haverkamp en nog
vele anderen waren in deze tentoonstelling vertegenwoordigd. Een unieke
verzameling uit vooral particuliere collecties nam u mee langs diverse
kunststromingen in de schilderkunst.
Door de eeuwen heen is gebleken dat Hattem voor veel schilders een bron
van inspiratie is geweest. De stad zelf was en is in hoge mate schilderachtig,
maar ook de unieke ligging aan de IJssel maakte het tot een geliefd
onderwerp. Van de wallen af had men uitzicht over de haast onafzienbare
Hoenwaard, die zich tot aan de IJssel uitstrekte en waar honderden koeien
graasden. Maar ook de heuvels met bossen en het kasteel Molecaten met
een groot park en vijver waren een bron van inspiratie.
Jan Voerman sr. werd vooral gegrepen door het totaalbeeld van Hattem op
afstand. De IJssel, de wolkenluchten en daartegen het silhouet van Hattem
met de Andreaskerk, de Dijkpoort en de molen.

Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019

VOERMAN MUSEUM HATTEM
museum voor beeldende kunst, historie en archeologie

Achterstraat 46-48 | 8051 CG Hattem
www.voermanmuseumhattem.nl

Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard van 1 mei tot en met 17 oktober
In de expositie ‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ in het
Voerman Museum Hattem stond het werk van Sibyl Heijnen centraal, die
voor het creëren van haar kunst onder andere met koeienhuiden werkt.
Ze gaat daarbij uit van de natuurlijke tekening en vlekken van de huid. De
tentoonstelling plaatste het werk van Sibyl Heijnen tegen de achtergrond
van het leven in de Hoenwaard. De Hoenwaard was tot ruim na de Tweede
Wereldoorlog in gebruik als gemeenschappelijke weide voor het vee
van de boeren in Hattem. In foto’s, authentieke documenten en via de
schilderkunst van Jan Voerman senior kwam het verleden aan bod. Heden
en toekomst van de veehouderij kregen gestalte door de kunst van Sibyl
Heijnen en door in te zoomen op het bedrijf van Jacob van Emst uit Hattem.
Hij is pionier in natuurvriendelijk boeren en zijn werkwijze kan de weg wijzen
naar een toekomst waarin veehouderij en natuurbeheer in harmonie naast
elkaar bestaan. Zowel Sibyl Heijnen als Jacob van Emst waren tijdens de
opening in het Voerman Museum Hattem van de partij.

Achterstraat 46-48 - 8051 GC Hattem
038 444 28 97 - www.voermanmuseumhattem.nl
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In Vervoering van Voerman
van 12 november 2019 t/m 12 april 2020
Het Voerman Museum Hattem opende op 9 november de nieuwe tentoonstelling
‘In Vervoering van Voerman’ en presenteerde het gelijknamige boek, beide gewijd
aan Jan Voerman senior. Dat gebeurde tijdens een speciale bijeenkomst in de
Gasthuiskerk in Hattem. Elien Voerman nam daar namens de familie Voerman
het eerste exemplaar van het boek in ontvangst uit handen van auteur en
museumconservator Kristian Kreeft.
Na een welkomstwoord van museumdirecteur Daphne
Kampman-Maas nam Peter Voerman namens de familie
Voerman het woord, hij is een achterkleinzoon van Jan
Voerman senior. Hij nam zijn gehoor mee naar het einde
van de negentiende eeuw toen Jan Voerman Anna Verkade
leerde kennen en de ‘Voerman-dynastie’ ontstond waar
schilders Jan Voerman senior en Jan Voerman junior deel
van zouden uitmaken.
Interview
Conservator Kristian Kreeft ging tijdens een interview
met journaliste Marion Groenewoud dieper in op de
totstandkoming van ‘In Vervoering van Voerman’. Hun
gesprek voerde langs de verschillende stadia die Jan
Voerman met zijn kunst heeft doorlopen. Uiteindelijk
leidde dit tot de IJssellandschappen, die voor hem een
onuitputtelijke inspiratiebron bleken.
Na de bijeenkomst in de Gasthuiskerk was er voor de genodigden gelegenheid de
tentoonstelling in het Voerman Museum Hattem zelf in ogenschouw te nemen. Een
dag eerder hadden de Vrienden van het Voerman Museum Hattem als eerste al
een bezoek gebracht.
Meer dan IJsselschilder
‘In Vervoering van Voerman’ betreft een oeuvre-tentoonstelling die u meeneemt door
het leven en langs het werk van deze veelzijdige kunstenaar. Want Voerman senior
was meer dan alleen de schilder van de IJssel. Ontdek zijn Amsterdamse figuren,
maak kennis met de familie Verkade van de koekjes en de biscuits, neem een kijkje
in het werkproces van de kunstenaar en laat u meevoeren door de hoge luchten
boven land en water.
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Voor deze expositie zijn werken uit de verschillende periodes
in het leven van Jan Voerman senior samengebracht. Het
Voerman Museum Hattem heeft hiervoor werken van
diverse musea en eigenaren in bruikleen gekregen, onder
meer het Rijksmuseum en het het Joods Historisch Museum
in Amsterdam, de Fundatie in Zwolle en het Stedelijk
Museum Kampen.
Boek
Tegelijk met deze tentoonstelling verscheen het rijk
geïllustreerde boek ‘In Vervoering van Voerman’, van de
hand van onze museumconservator Kristian Kreeft. Deze
uitgave is het resultaat van uitvoerig onderzoek dat hij
heeft gedaan naar het leven en werk van Jan Voerman
senior. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een
onderzoeksbeurs van het Ekkart Fonds, die het Voerman
Museum Hattem via de Vereniging Rembrandt heeft
aangevraagd en gekregen.
De tentoonstelling en het boek ‘In Vervoering van Voerman’
dragen niet alleen dezelfde naam, ze vullen elkaar ook zeer
goed aan. De tentoonstelling biedt gelegenheid om in korte
tijd een goede indruk te krijgen van wie Jan Voerman eigenlijk
was, wat hij maakte en hoe hij te werk ging. In vogelvlucht
maak je zo met hem kennis. Wil je meer weten, dan biedt het
boek van Kristian Kreeft een waardevolle verdieping.
Met de oeuvre-tentoonstelling in combinatie met de
verschijning van het boek verwezenlijkte het museum een
omvangrijk project, het resultaat van grondig onderzoek en
gedegen voorbereidingen.
Nog tot 12 april te zien
De expositie ‘In Vervoering van Voerman’ is te bekijken
tot en met 12 april 2020. Het boek, dat wordt uitgegeven
door WBOOKS in Zwolle, is voor € 24,95 te koop in de
museumwinkel en is eveneens in de boekhandel en via
internet verkrijgbaar.

EVE
NTS

We organiseren graag leuke
activiteiten in en om het museum.
Ook dit jaar waren er weer leuke
dingen te beleven. Natuurlijk
waren er de vaste momenten met
nieuwjaar, kerst en openingen.
Maar er was meer.
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Workshop Koeien schilderen
Op de binnenplaats van het Voerman
Museum Hattem was het donderdagmiddag
8 augustus een drukte van belang. Maar
liefst acht deelnemers aan de cursus ‘koeien
schilderen’ namen daar de penselen ter
hand en toverden zo het plaatsje voor een
paar uur om in een klein Montmartre. Met
de koe als inspiratiebron. Onder begeleiding
van de Hattemse kunstschilder René
Kinket, cursusleider tijdens deze middag,
verkenden de deelnemers hun onderwerp
met als resultaat de nodige indrukwekkende
schilderwerken. Waar tijdens de eerste
cursusmiddag op 11 juli de ‘Zicht op Hattemzaal’ in het museum nog als atelier dienst
deed, konden de cursisten ditmaal de hele
middag buiten op de binnenplaats aan de
slag.

Voerman Struinpad

Lezingen

Het Voerman Struinpad aan de Zwolse zijde
van de IJssel is een eerbetoon aan IJsselschilder Jan Voerman (1857-1941) uit Hattem.
Initiatiefnemer is Wim Eikelboom van
natuurwerkgroep A Rocha Zwolle. Het Voerman
Struinpad is voorzien van toepasselijke
markeringspaaltjes.
Het Voerman Museum in Hattem is blij met
het Voerman Struinpad, zegt directeur Daphne
Kampman-Maas: “Prachtig dat aan beide
zijden van de rivier het werk van Voerman
levend wordt gehouden. We werken aan een
wandeling, waarin we het Voerman Struinpad
en het bezoek aan ons museum aan elkaar
koppelen, inclusief een overtocht met het
veerpontje.”

Sibyl Heijnen hield op 15 augustus een lezing
voor 30 personen. De kunstenares ging dan
dieper in op haar bijdrage aan de expositie
‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ .
Zij werkt veelvuldig met koeienhuiden, -oren en
-hoefjes en in het Voerman Museum Hattem
liet zij daar treffende voorbeelden van zien.
Tijdens de lezing gaf Sibyl uitleg over haar
connectie met koeien en waarom ze dierlijke
materialen gebruikt. Ook legde ze verband
met haar andere werk, want de kunst van Sibyl
Heijnen bestrijkt een veel breder terrein dan
alleen het werken met dierlijk materiaal.

Startpunt van het Voerman Struinpad is ter
hoogte van het veerpontje over de IJssel tussen
Zwolle en Hattem aan de Zwolse kant.
Vanaf eind april 2020 kan er gebruikgemaakt
worden van een voetveer in de vaart over
een nevengeul in de uiterwaarden, zodat het
pad aan twee zijden verbonden is met de
IJsseldijk. Het Voerman Struinpad leidt door
een natuurgebied en is verboden voor honden
en voor fietsen.

Op 15 oktober hadden de Vrienden van het
VMH hun jaarlijkse ledenvergadering met
aansluitend een lezing. Daarbij sprak Dolf
Moesker over generaal Hoefer (1850-1938) en
zijn betekenis voor
de oudheidkunde
in Hattem. Hij
was naast militair
ook historicus en
deed o.a. veel voor
diverse musea en
Monumentenzorg.

COL
LEC
TIE
In 2019 is er weer een grote
stap voorwaarts gedaan in de
beschrijving en digitalisering van
de collectie van het museum.
Al aan het eind van 2018 heeft
een fotograaf van Erfgoed
Gelderland een groot deel van
onze collectie vastgelegd.
Op termijn zullen deze foto’s
gedeeld worden via de digitale
kennisbank van de Collectie
Gelderland, zodat een groot deel
van onze collectie ook digitaal
beschikbaar zal zijn.
Bruikleenverkeer
Begin 2019 kwam de windvaan
van de Dikke Tinne weer
terug in ons museum na een
bruikleenperiode in het Valkhof
in Nijmegen.
Eind van het jaar zijn er werken
van Jan Voerman junior in
bruikleen gegeven aan het
Stedelijk Museum Kampen voor
de tentoonstelling ‘Stillevens,
schilderijen van 1840 tot heden’.
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Portret van
De collectie
vande Savornin
Antoinette
Jo Koster
in het Voerman van Jo Koster
Lohman-Gleichman
Museum Hattem heeft een nieuwe
uitbreiding gekregen. Deze nieuwste
aanwinst is een door Jo Koster geschilderd
portret, een genre waar zij flink naam mee
vestigde. Het werk heet ‘Portret van Antoinette
de Savorin Lohman-Gleichman’ en is door
schenking in bezit van het museum gekomen.
Deze ‘Koster’ is te bekijken in de Jo
Koster-afdeling in het Voerman
Museum Hattem.

In oktober eindigde
de expositie ‘Sibyl Heijnen
en de koeien van de Hoenwaard’. Bij
het uitruimen werden wij door Sibyl verrast
door een schenking van een van haar werken.
We mochten zelf kiezen. Onze keuze is gevallen
op een werk met koeienhuid. Op termijn gaan we
kijken waar we dit werk in onze vaste collectie gaan
opnemen. Voor het museum is het goed om ook
hedendaags werk op te nemen in de collectie
om Hattem zo breed mogelijk te kunnen laten
zien. We danken Sibyl uiteraard hartelijk
voor haar schenking.

Naast de rijke
collectie aan schilderkunst in
het Voerman Museum Hattem is de
beeldende kunst van kunstenaars als Bé
Thoden van Velzen zeker de moeite waard.
Van Bé Thoden van Velzen heeft het museum
dit jaar het werk ‘Zittend meisje’ aan de
collectie kunnen toevoegen, een beeld dat
voor de periode van twee jaar in bruikleen
is gegeven. Deze nieuwe gast is nu te
bekijken op het binnenplaatsje
achter het museum.

Vroege werken van Jan
Voerman sr. In de tentoonstelling
‘In Vervoering van Voerman’ mogen we
momenteel een bruikleen hangen van een
particuliere bruikleengever. Het werk ‘Armoede’ is
een olieverf op doek van 91 x 69,5 cm, dat in 1886 is
geschilderd. Het Voerman Museum Hattem wil dit werk
graag aanschaffen. Een verzoek tot financiering door de
Vrienden van het museum is reeds aangevraagd. Daarnaast
zijn we bezig met crowdfunding. Groot was onze vreugde toen
we op de valreep van 2019 het werk ‘De Schoenlappers’
van Jan Voerman sr. uit ca. 1885 in langdurige bruikleen
kregen. Dit werk is nu, na uitstekende restauratie, te
zien in de Jan Voerman sr.-zaal, naast het werk
‘Armoede’. Beide werken kunnen een grote
aanvulling op de collectie vormen.

GAST
VRIJ
HEID

Bezoekcijfers 2019

2018 was al een topjaar toen we nog
samen met het Anton Pieck Museum
onze voordeur deelden : 28.000 bezoekers.
Hiervan mochten wij,
volgens de
verdeelsleutel tussen beide musea, 40%
op ons conto toeschrijven, wat neerkwam
op 11.200 bezoekers. In 2019 hebben wij
16.718 bezoekers mogen ontvangen. Een
stijging van bijna 50% ten opzichte van
2018. Een prachtig aantal, waar wij heel
erg tevreden mee zijn! De meeste van onze
bezoekers hebben een museumkaart. Het
aantal groepen dat ons museum bezoekt
is toegenomen.
Ons museum scoort een 4.3 (uit 5) op
GoogleMyBusiness. Een paar reacties van
bezoekers:
“Zeer
goede
uitleg
van
een
vriendelijke,
enthousiaste
medewerker”
“Prachtige met veel liefde voor de
omgeving samengestelde collectie”
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“Heel mooi werk van vader en
zoon Voerman”

Educatie
Schilderen met Voerman
Kennis overdragen op de jeugd is belangrijk.
Daarom biedt het Voerman Museum Hattem
een educatieprogramma aan en komen
regelmatig schoolklassen op bezoek. Dan
maken ze kennis met de kunst van schilders
als Jan Voerman senior en junior. Ze kunnen
in de Jan Voerman sr.-zaal rondlopen en zijn
schilderijen bewonderen, die vaak wel meer
dan honderd jaar geleden geschilderd zijn. En
dan kan je zomaar gevraagd worden zelf aan te
wijzen wat jij het mooiste schilderij vindt. En dan
de trap op, kijken naar de werken van Voerman
junior en natuurlijk naar de Verkade-plaatjes.
Mensen spaarden die plaatjes vroeger, net
als tegenwoordig bijvoorbeeld voetbalplaatjes
die je bij de boodschappen krijgt. Na het
museumbezoek kun je op school tijdens een
speciale les zelf proberen of schilderen iets
voor jou is.
Geryt
Verder biedt het Voermanmuseum voor groep
5 en/of 6 een geschiedenisproject over de
stad in de middeleeuwen aan. Het gaat over
het leven van een jongetje van 10, Geryt, in de
middeleeuwse stad Hattem. De geschiedenis
van de stad wordt besproken, het kasteel de
Dikke Tinne en er wordt afgesloten met een
stadswandeling.
Klokbeker
Een geheel nieuw lespakket is dit jaar
ontwikkeld rondom de 4000 jaar oude klokbeker.
De lancering hiervan start begin 2020.
Educatieteam
We hebben een enthousiast educatieteam
dat nauw samenwerkt met Cultuurplein Noord
Veluwe en het programma voor de basisscholen:
Reizen in de Tijd.

In 2019 hebben we veel kunnen publiceren.
Ten eerste is daar het boek ‘Pittoresk Hattem, getekend en
geschilderd door bekende kunstenaars’. Dit boek was al in
december 2018 uitgekomen in eigen beheer, maar ging vooral
in 2019 grif over de toonbank in het museum en bij de Bruna
in Hattem. Het boek is een herziene uitgave van het boek
‘Schilders van Hattem’ dat eerder in 1991 uit was gekomen. In
het boek vindt u een keur aan bekende schilders die Hattem
hebben vastgelegd met de bijbehorende afbeeldingen.
In februari kwam ook in eigen beheer het boekje ‘De
Collectie van het Voerman Museum Hattem’ uit. Dit boekje
is samengesteld uit een aantal artikelen dat eerder in de
tweewekelijkse rubriek van het Veluws Nieuws verscheen.
In ieder artikel wordt een onderdeel van de collectie van het
Voerman Museum Hattem beschreven. Het boekje is nu een
dwarsdoorsnede van de collectie die er in het museum is
en kan gebruikt worden om meer achtergrondinformatie te
verkrijgen bij het museumbezoek. Ook kan men het gebruiken
om alles later nog eens na te lezen.
Dankzij een gift van de Stichting Kinderontwikkeling Hattem
konden we in oktober een nieuw educatief boekje voor de jeugd
uitgeven. Met het boekje op zak kunnen kinderen op jacht naar
monstertjes in het museum.
In november verscheen, bij de gelijknamige tentoonstelling,
het boek ‘In Vervoering van Voerman’ van onze conservator
Kristian Kreeft, uitgegeven door WBOOKS. Het gebonden
boek geeft nieuwe inzichten op het leven en werk van Jan
Voerman sr. is 144 pagina’s en bevat ruim 100 afbeeldingen.
Een onderzoeksbeurs van het Ekkart Fonds van de Vereniging
Rembrandt heeft deze publicatie mogelijk gemaakt. Het is te
koop in onze museumwinkel en bij boekhandels en musea in
Nederland.
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TI
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Pittoresk Hattem, getekend
en geschilderd door bekende
kunstenaars
€ 9,95

Speurtocht
Voerman Museum Hattem
gratis

De Collectie van het Voerman
Museum Hattem
€ 3,95

In Vervoering van Voerman
€ 24,95
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MEDI
AMO
MEN
TEN

Uitzending ‘Hier zijn de van Rossems’
In januari 2019 was de uitzending van de van Rossems
op NPO2, waarin het drietal onder andere ons museum
bezocht. Over de kunst van vader en zoon Voerman is hun
mening eensluidend: die zien ze heel graag. Maarten
blijkt zelfs groot liefhebber van de Verkade-albums,
waaraan Voerman junior meewerkte. Na de uitzending
hebben we een piek gehad in onze bezoekcijfers.
Rubriek Veluws Nieuws
We leveren nog altijd trouw iedere twee weken een stuk
aan voor de rubriek in het Veluws Nieuws. Onze PRmedewerker Ron Maat weet iedere keer weer een nieuw
item uit ons museum te belichten, met een verhaal van
een van onze vrijwilligers.
Museumwinkel
Dit jaar hebben we het assortiment van de winkel
uitgebreid met handgemaakt gemberpotjes van Derry
Bloem uit Veessen en Voerman-postzegels. Deze waren
uitgebreid in het nieuws. De belangstelling voor vooral de
postzegel is groot.
De museumwinkel is in zijn geheel een stuk
geprofessionaliseerd. Het assortiment is veel breder
geworden en de presentatie is uitgebreid met
kaartenmolens.
In vervoering van Voerman
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Het boek en de tentoonstelling ‘In Vervoering van
Voerman’ zijn uitgebreid belicht in de media. Er
verschenen artikelen in de Stentor, de Kunstkrant,
Trouw, het Museumtijdschrift, Alert en Vernissage.
RTV-Hattem maakte een uitgebreide reportage van de
opening die meerder keren is uitgezonden. Deze is nu nog
steeds terug te kijken via hun site en YouTube. Ook de
auteur, Kristian Kreeft, is voor deze zender geïnterviewd.

Winterstop
Ieder jaar sluiten we in januari voor twee weken om het
museum weer wat te verbeteren. In 2019 was het de beurt
aan de Jan Voerman sr.-zaal en de Daendelsruimte. In de Jan
Voerman sr.-zaal hebben we de ombouw rond de haard en de
schotten aan de wand verwijderd. Een deel van de wanden is
in een gele kleur geschilderd en het werk van Voerman sr. is in
een andere opstelling opgehangen. Onder andere zijn schetsen
zijn toegevoegd.
De Daendelsruimte is veranderd, omdat we een bezoekerstoilet
moesten realiseren en een koffieruimte. Het resultaat mag
er wezen. Een plek waar de bezoekers kunnen genieten van
verschillende soorten koffie of thee, waarvoor een bescheiden
bijdrage van 2 euro wordt gevraagd. Vermeldenswaardig is
bovendien dat hier zogenaamde ‘Pure Africa’-koffie wordt
geschonken. Van de opbrengst van deze koffie komt een deel
ten goede aan de ondernemers in Afrikaanse landen.
Het toilet is overigens voor dames, heren en minder valide
bezoekers.

GE
BO
UW

Nieuwe verwarmingsketels
Begin maart heeft de firma Koller de verwarmingsketels in het
museum vervangen. De oude waren verouderd en we hebben
nu twee nieuwe hoogrendementsketels. De verwachting is dat
dat zal gaan schelen in onze stookkosten.
Buitenschilderwerk
In mei is al het buitenschilderwerk rondom het museum
gedaan. Hierbij bleken ook een aantal kozijnen te rotten. Dit is
meteen meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden.
Digitale presentaties
In de Jo Koster-zaal hebben we de Hoenwaardpresentatie
aangepast. Het verhaal loopt nu vloeiender en er is
ondertiteling voor mensen met een gehoorbeperking. En in de
Jan Voerman sr.-zaal hebben we een digitale presentatie met
de uitzending van Omroep Gelderland door Pieter van Eekelen,
ook met ondertiteling.
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Bij het Voerman Museum Hattem werken 60 vrijwilligers.
Zonder de vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn het
museum draaiende te houden. Niet alleen in de
reguliere diensten zoals de kassiers, gastvrouwen en
-heren, educatie, kantoor en schoonmaak zijn deze
vrijwilligers onontbeerlijk, maar ook tijdens de weken dat
we het museum verbouwen in de winter en tussen de
wisselexposities in. In die weken zijn het ook vrijwilligers
die komen schilderen, schoonmaken, behangen en
repareren, want ook dat moet allemaal gebeuren. Er is
zelfs iemand die onze mooie binnenplaats verzorgt en er
ieder jaar weer op toeziet dat deze er prachtig uitziet.
Dit jaar hebben we weer nieuwe vrijwilligers mogen
begroeten, maar we hebben ook afscheid genomen
van mensen. Sommigen werkten al heel erg lang voor
het museum. Dat toont wel aan dat het werken bij het
Voerman Museum Hattem niet verveelt. De sfeer is dan
ook altijd goed.

Personeelsuitje
Dit jaar ging het personeelsuitje naar ons collega-museum
in Kampen: Het Ikonenmuseum. Het Ikonenmuseum Kampen
onderscheidt zich door louter ikonen te tonen. Na een kopje koffie in
het museum hebben we op een laagdrempelige manier kunnen zien
wat een ikoon is en welke stijlen er zijn. Ook werd duidelijk wat ikonen
voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog vervullen. Na
het bezoek aan het Ikonenmuseum hebben we van een gezamenlijke
lunch genoten en was er gelegenheid om onder begeleiding van
Sibyl Heijnen nog een kijkje te nemen bij haar tentoonstelling in het
Stedelijk Museum Kampen. Het was een gezellige en leerzame dag.
Afscheid van oud-gedienden
Dit jaar namen drie heren afscheid van het museum die al heel lang
in dienst waren en die om reden van hun leeftijd zijn gestopt met hun
werkzaamheden.
Frits Redeker was 29 jaar lang gastheer bij het Voerman Museum
Hattem en dinsdag 9 april heeft hij afscheid genomen. Hij is 88 jaar.
‘Twee achtjes is wel tijd om te stoppen’, vindt de jubilaris.
Frits had in 1990 de leeftijd van 59 jaar toen hij als vervroegd
gepensioneerd bakker vrijwilliger werd bij het Voerman Museum
Hattem, dat toen nog Streekmuseum Voermanhuis heette.
Tijdens het personeelsuitje op 3 september nam Ekko Woltjer na
17 jaren trouwe dienst afscheid. Ekko begon zijn museumcarriere in
2002 en heeft verschillende functies in het museum bekleed. Hij is
een aantal jaren bestuurlid geweest, heeft veel betekend voor de
auteursrechten van het museum en was de laatste jaren gastheer.
Tijdens de kerstborrel van dinsdag 17 december heeft het museum
tevens Wim Liefers uitgezwaaid. Wim was maar liefst 37 jaar als
vrijwilliger voor het museum actief. Wim draaide woensdagochtend
30 oktober zijn laatste dienst als gastheer. De 88-jarige Hattemer
heeft altijd met plezier zijn gang naar het museum gemaakt, maar
vond nu zelf toch dat het mooi was geweest.
We zijn alledrie de heren dankbaar voor de jaren dat zij actief waren
voor het museum. Uiteraard hopen we dat we ze nog een keer in het
museum zien en een kopje koffie met ons drinken.

VRI
EN
DEN

Het Voerman Museum Hattem is erg blij met haar
grote vriendenschare. Dankzij deze vrienden kan
het museum een beroep doen op financiële steun
bij o.a. het aankopen van werk van Hattemse
kunstenaars.
Bulletin
Halfjaarlijks geven de vrienden een bulletin uit met
nieuwsfeiten rondom het museum.
Dit jaar was een jubileumjaar! De Vereniging
Vrienden van het Voerman Museum Hattem bestond
35 jaar en het honderdste bulletin kwam uit. Dit
honderdste bulletin was deze keer extra groot en
besloeg 100 pagina’s. Dank aan Robert Erdmann
die jarenlang de redactie en de vormgeving van het
bulletin op zich genomen heeft. Hij legt zijn taak nu
neer.
Foto onder: Mariëlle Karssing, Robert Erdmann en Harrie van de
Ven.
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Pre-opening voor Vrienden
Op 8 november was er nog voor de
officiële opening van de tentoonstelling
‘In Vervoering van Voerman’ een preopening voor de Vrienden. Op deze avond
vertelde directeur Daphne KampmanMaas iets over de totstandkoming van de
tentoonstelling en het boek. Daarna werden
de Vrienden uirgenodigd om te komen
kijken naar het schilderij ‘Armoede’ van
Jan Voerman sr. waar conservator Kristian
Kreeft meer vertelde over dit speciale
schilderij. ‘Armoede’ is een vroeg werk van
Jan Voerman sr. (1886) en is nooit eerder
in een museale collectie geweest. De
particuliere bruikleengever wil het nu graag
verkopen aan het museum. Tijdens deze
avond is er een officieel verzoek ingediend
bij de Vrienden voor een co-financiering
van het werk. Naast dit aangevraagde
bedrag is het museum begonnen met een
crowdfundingsactie. Het museum hoopt dat
het schilderij in april 2020 niet meer terug
hoeft naar de bruikleengever, maar dat het
kan blijven hangen in de Voerman sr.-zaal.
Mocht u ook graag Vriend van het
museum worden dan kunt u dit doorgeven
via vriendenvoerman@gmail.com

BE
ST
UUR

Het bestuur van het Voerman Museum Hattem functioneert
vanuit haar bestuurlijke taken en op basis van ieders individuele
verantwoordelijkheid. Intern met name als ondersteuner van
de directeur en vrijwilligers en extern, waar het nodig is, naar
onder meer plaatselijke overheid, andere musea, organisaties en
publicitaire momenten.
Belangrijk aspect van het besturen is het bewaken van de
continuïteit: museaal, financieel en organisatorisch, mede als
aanvulling op de dagelijks leiding door de directeur.
Iedere zes weken wordt er met elkaar vergaderd, waarbij de
directeur aanschuift.

Harrie van de Ven
Voorzitter

John van der Linden
Secretaris

Afgelopen jaar voor het eerst sinds de opening van het Anton
Pieck Museum in 1984 geheel zelfstandig, dat wil zeggen op basis
van een “eigen voordeur” zonder mede toegang te geven aan
het Anton Pieck Museum. Dat heeft, naar nu blijkt, een positieve
invloed gehad op het bewaken en uitdragen van de eigen identiteit.
Het museum heeft meer bezoekers getrokken, waarmee eveneens
aangetoond wordt, dat de persoonlijke uitstraling effect heeft en
een goede basis vormt voor de toekomst.

Allard van der Meer
Penningmeester

In 2019 is ook het beleidsplan vastgesteld, waarin 5 kernpunten
zijn gedefinieerd: continuïteit waarborgen, organiseren van
spraakmakende wisseltentoonstellingen, bestaande vaste collectie
verfrissend houden, herinrichten museum naar moderne(re)
hedendaagse opzet en PR en marketing optimaliseren.
Het jaar 2019 heeft het vertrouwen versterkt in de continuïteit van
het museum, dankzij haar goede organisatie, die gedragen wordt
door enthousiaste en professionele medewerkers.

Bertus van ‘t Holt
Lid

23

IN
NO
VA
TIE

Blikvanger-app
In november 2018 won het Voerman Museum Hattem de derde prijs in
de Raak Stimuleringsprijs. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een
innovatief idee op het gebied van het ontsluiten van de museale collectie
voor blinden en slechtzienden. De prijs is in het leven geroepen door het
Oogfonds, Dedicon en het van Abbemuseum.
Ook wij vinden het belangrijk dat ons museum zoveel mogelijk inclusief is
voor alle bezoekers. De Blikvanger-app moet een app worden waarmee
een visueel beperkte bezoeker het museum te allen tijde (binnen de
openingstijden van het museum) zelfstandig kan bezoeken en een
kunstbeleving kan ervaren.
Deze kunstbeleving hopen we door middel van zogenaamde sound-scapes
te kunnen bieden. Wat is nu zo’n soundscape? Dit is een manier om een
kunstwerk te verklanken. Er wordt dus niet puur een audiologische uitleg
gegeven bij het schilderij, maar we proberen de beschouwer het gevoel dat
het werk teweeg brengt mee te geven. En dat is niet makkelijk!
Het heeft ons ruim een jaar gekost om ons voor te bereiden op de
productiefase van de app. In de eerste plaats hebben we, samen met
medewerkers van het museum, een workshop mogen volgen van Dedicon.
Dedicon maakt informatie leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar voor
mensen met een visuele beperking. En zij hebben ons heel goed kunnen
uitleggen wat het is om een visuele beperking te hebben en hoe je daarmee
kan omgaan en wat de mogelijkheden zijn om deze mensen te helpen.
Eind 2019 is DevRepublic in Zwolle en India begonnen met het maken van
de technische omgeving van de app. Paul van der Ham, van IGlow, houdt
zich bezig met de zorg voor de audio. Samen met Johan Akkerman, die
tentoonstellingsmaker is, heeft hij een scenario geschreven om via een
route het verhaal van het Voerman Museum Hattem en de werken die er
hangen te verklanken. Dit scenario is prachtig en we kunnen niet wachten
tot de geluidsopnames beginnen.
Gelukkig hebben we ook al mensen uit de doelgroep bij onze besprekingen
gehad die ons voorzien hebben van veel nuttige tips. In maart komt Stichting
Barthimeus nog langs voor een inventarisatie rondom onze toegankelijkheid.
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Naast het prijzengeld van de Raak Stimuleringsprijs hebben we ook
ondersteuning ontvangen van Erfgoed Gelderland, St. Blindenpenning en
het Cultuurfonds Hattem.

Dit jaar kregen we van Erfgoed Gelderland de mogelijkheid om
begeleiding en opleiding te verkrijgen op het gebied van sociale
media bij een marketingbureau in Arnhem. We hadden natuurlijk
al een website, maar daar houdt het niet op. Voor het onderhoud
van de website hebben we veel tips gekregen. Alles staat en valt
natuurlijk met een goede websitebeheerder. Gelukkig hadden we
die dit jaar.
Maar naast de website hebben we ook een facebook-account, een
instagram-account, een twitter-account, een YouTube-account
en ons account op Google MyBusiness. Dit laatste is een gratis
bedrijfsprofiel. We beheren nu hoe ons bedrijf wordt getoond op
Google Zoeken en Maps. Onze openingstijden en al het nieuws uit
het museum houden we zo actueel en we kunnen actief reageren
op reviews.
In december hebben we op Facebook dagelijks een foto uit het
museum geplaatst. We hebben hier heel veel leuke reacties op
gekregen. Via Instagram proberen we regelmatig mooie foto’s
te plaatsen met interessante feiten uit het museum. Via twitter
sturen we korte actuele berichten om onze volgers op de hoogte
te houden.

SOC
IAL
ME
DIA

Google MyBusiness
https://www.facebook.com/voermanmuseum

https://twitter.com/voermanmuseum

https://www.instagram.com/voermanmuseumhattem
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In het jaar 2020 gaan we een zomerexpositie houden die ‘Nieuw
Licht’ gaat heten. Werk van Jan Voerman jr. en van de Zwolse jonge
kunstenaar Daniel Douglas zal hierin worden geëxposeerd. Douglas
is onder andere geïnspireerd door Jan Voerman jr. Hij zal tijdens de
tentoonstelling liefhebbers van de beide Voermannen portretteren en
interviewen.
Er zijn al gedachten richting een najaarsexpositie. Zodra deze
duidelijke vormen aannemen zullen we dat op de site en via sociale
media wereldkundig maken.
In april hopen wij de Blikvanger-app voor visueel beperkten te kunnen
realiseren. Het project is momenteel vergevorderd en we zijn er nu al
heel trots op.
De naamsverandering van ons museum in Voerman Stadsmuseum
Hattem wordt momenteel onderzocht en zal in de loop van het jaar
gestalte gegeven worden.
Er zijn contacten gelegd met musea en archieven van Hanzesteden
in Nederland en Duitsland. Samen willen we gaan werken aan een
reizende tentoonstelling rond de Hanze.
Deze zomer gaan we weer meedoen aan de IJsselbiënnale met een
hele leuke actie langs de IJssel. Hier hoort u gauw meer over.

TOE
KOM
ST
BLIK

Het wordt weer een inspirerend jaar! We hebben er zin in!
Daniel Douglas, Amanita Muscaria, olieverf op doek, 2018.
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Bezoek:
Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
info@voermanmuseumhattem.nl
038 - 44 42 897
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
of volg ons op twitter, instagram en facebook

