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Vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem

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 (voor deze speciale editie):
Daphne Kampman-Maas
Ron Maat
Vormgeving:
Sterre Kampman
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 december 2020.
Sluitingsdatum kopij: 1 november 2020
Overname van artikelen en foto’s uit dit bulletin is niet toegestaan anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van het bestuur Vereniging Vrienden van het VMH. De redactie heeft al het mogelijke gedaan
om de copyrightplichten in dit bulletin na te komen.
Foto voorzijde : Jan Voerman jr. Zomerbloemen, olieverf op maroufle.

In dit nummer
In dit zomernummer kunnen we gelukig beginnen met goed nieuws: op 1 juni mag het
museum de deuren weer openen zoals het er nu voorstaat. Een klein voorbehoud is
gezien de aard van de corona-crisis nog steeds aanwezig.
In dit bulletin vertellen we u graag wat het museum het afgelopen jaar heeft
ondernomen en wat u kunt verwachten deze zomer. Zoals de nieuwe tentoonstelling
Nieuw Licht met werk van Jan Verman jr. en Daniel Douglas. Beide kunstenaars hebben
verrassende overeenkomsten, zowel in hun levensloop als in hun werk.
In de zomer wil het museum de app voor blinden en slechzienden, Blikvanger, gaan
lanceren. Hier is de afgelopen anderhalf jaar heel hard aan gewerkt en beloofd een
prachtig product te worden.
Ook lichten we u in over de voortgang van de crowdfundingactie voor het schilderij
‘Armoede’ en maak u kennis met een Hattemer die u vast nog niet kende: Johan
François Adriaan Cateau van Rosevelt die hier in 1824 geboren werd.
We wensen u veel leesplezier!
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Van de directeur
Het museum is leeg. Geen bezoekers, geen
vrijwilligers, de digitale presentaties staan uit en de
telefoon gaat ook niet meer over. Een hele rare situatie.
Begin 2020 hielden we nog zoals gewoonlijk onze
winterstop eind januari. Dit jaar concentreerden onze
werkzaamheden zich op verandering van de Hattemzaal.
De grote vitrinekast met de klokbeker werd verplaatst
en heringericht, de muren kregen een mooie grijze
kleur en de schilderijen zijn herschikt aan de wand. We
hebben nu ook een gedeelte met recenter werk van Wim
van Assen, Gerard Mensink en Chris ten Bruggen Kate.
Zo houden we het getoonde zo breed mogelijk.
Daarnaast hebben we een heleboel klussen gedaan
die vallen onder het klein onderhoud: deurposten
schilderen, een kast maken in de keuken, de monstrans
poetsen, depots opruimen en alle kleine raampjes
poetsen. Met heel veel hulp van al onze vrijwilligers werd
het museum weer helemaal netjes gemaakt.
Onze stagiaire, Ramona van Riessen, heeft de
educatieblokken voor de speurtocht weer up-to-date
gemaakt. Ze rondde haar stage voor mediavormgever
in februari af.
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In de maand februari zijn we bezig geweest ons te oriënteren op
een nieuw collectieregistratie-systeem. Het huidige systeem is vrij
ingewikkeld en lastig te beheren. Via Erfgoed Gelderland kunnen we
participeren in een systeem dat eenvoudiger en goedkoper is en dat
bovendien gekoppeld is aan de Collectie Gelderland. De conversie van
alle data wordt nog een spannende klus, maar we zijn ervan overtuigd
dat het museum en de collectie er uiteindelijk wel bij zullen varen.
Ook voor de winkel zal er een verandering komen. Onze huidige kassa
is erg verouderd en er is een nieuw systeem aangeschaft. Dit systeem
is makkelijker te bedienen door onze vrijwilligers. Het werkt met een
scanner en barcodes en de pinautomaat en de museumkaartscanner zijn
geïntegreerd. Hierdoor kan ook de boekhouding van de winkel gekoppeld
worden, waardoor er weer verlichting komt van de werkzaamheden en er
minder kans is op fouten. Door de huidige crisis is het voortgangsproces
nu even vertraagd, maar zodra het kan gaan er een paar mensen op
cursus voor dit kassasysteem
Verderop in dit bulletin leest u meer over de voortgang rond onze
blindenapp Blikvanger en de crowdfunding rondom het schilderij
Armoede.
En wat nu? Doen we nu helemaal niets? Nee, uiteraard niet. We zijn
druk. Omdat het museum nu fysiek niet te bezoeken is doen we ons
best om onszelf zo zichtbaar mogelijk te maken via online-kanalen.
En we doen ons best om ervoor te zorgen dat we financieel overeind
blijven. Gelukkig zijn daar veel mogelijkheden voor en daarom richten we
onze blik alweer op de toekomst. Op de nieuwe tentoonstelling: Nieuw
Licht. Een toepasselijke titel, voor een nieuwe tijd. U kunt ons extra
helpen door het museum te bezoeken zodra het weer kan (vanaf 1 juni)
en uw museumkaart te laten scannen. Er is weer genoeg moois om te
bewonderen.
Ik wens u veel gezondheid en sterkte.
Daphne Kampman-Maas
Directeur Voerman Museum Hattem
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Museum in tijden van een pandemie
Op 13 maart jongstleden spraken we nog de hoop uit dat we met alle drie de
musea in Hattem open konden blijven, maar het werd al snel duidelijk dat dat
niet kon. Vanaf 15 maart sloten het Bakkerijmuseum, het Anton Pieck Museum en
het Voerman Museum Hattem hun deuren voor het publiek in afwachting van de
richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Een stil museum
En toen brak er een rare tijd aan. De eerste week vooral met de gedachte: ”En
wat nu?”. Het alarmsysteem in het museum vond het een uitgelezen moment
om te gaan haperen. Gelukkig was de firma Voskamp snel beschikbaar om de
storing-veroorzakende melders te vervangen. Het leek ook verstandiger om de
luchtbevochtigers uit te zetten. Liever een kleine klimaatschommeling, dan een
brand, met al die waardevolle werken in het museum. De koffiemachine werd
leeggemaakt en uitgezet, alle stekkers gingen uit de stopcontacten en op de
deur kwam een bordje ‘gesloten’. Het museum heeft er nog nooit zo verlaten bij
gestaan.

Financieel plaatje
De penningmeester, Allard van der Meer, heeft in de afgelopen tijd veel werk
verricht om de verschillende regelingen die door de overheid en financiële
instanties werden aangeboden aan te vragen en te verkrijgen. Directie en
bestuur houden ook nauw contact met de provincie, de gemeente en andere
subsidieverstrekkers om alle ontwikkelingen te volgen. De Museumvereniging
staat alle musea in Nederland bij in het behartigen van de belangen en informeert
ons regelmatig over de voortgang en geeft tips.

Toch een zichtbaar museum
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Gelukkig kon het museum zich meteen online zichtbaar maken met de
nieuwe virtuele tour. Deze tour, gemaakt door Erwin de Wolff, is weer voorzien
van de meest actuele foto’s. Dus met de nieuwe Hattemzaal en ook nog de

tentoonstelling In Vervoering van Voerman. De tour is
met een VR-bril zelfs in virtual reality te bekijken op
voermanmuseumhattem.nl (ga naar Virtuele tour).
Klik hiervoor op het icoontje rechtsonder. Je kunt
zelfs switchen tussen de beelden van 2016 en 2020.
Op die manier is goed te zien wat er in vier jaar
allemaal veranderd is. En als u dan toch op de site
bent, dan kunt u ook nog onze quiz spelen. Hierin
staan 20 vragen over Hattem en zijn kunstenaars en
geschiedenis. Bij het onderdeel Nieuws vindt u de
quiz.
De conservator heeft er heel snel voor
kunnen zorgen dat een groot deel van de
collectie nu ook online te raadplegen is via
collectiegelderland.nl. Ron Maat, die de pr voor
het museum verzorgt heeft op facebook een
reeks topstukken uit het museum voor het
voetlicht gehaald. En er wordt alweer met gepaste
afstand gewerkt aan het inrichten van de nieuwe
tentoonstelling Nieuw Licht.

Hoe nu verder?
Vanaf 1 juni mogen de musea weer open onder
strikte voorwaarden. Hiervoor ligt al een plan klaar.
Er is een scherm voor de kassa, vloerstickers om
de 1,5 meter zones aan te duiden, desinfecterende
handgel, raamstickers met instructies en meer.
Bezoekers zal, door middel van onder andere een
folder, gevraagd worden zich aan strikte regels te
houden binnen het museum en het personeel zal zo
goed als mogelijk beschermd worden. Hiermee hopen
we een ieder toch weer een fijne museumervaring te
kunnen bieden.

Aan alle Vrienden van het
Voerman Museum Hattem,
Wat een rare bijzondere tijd is dit toch. Veel thuis zitten, andere dingen
oppakken dan normaal en niet op pad.
Ik hoop dat jullie allemaal deze tijd in goede gezondheid doorkomen.
Als bestuur lijkt het ons nog niet goed om allerlei zaken te gaan plannen
zoals de jaarvergadering, lezing en excursie in deze onzekere tijd.
We hebben dan ook besloten om jullie in augustus of september, zodra
er meer kijk is op de directe toekomst een extra nieuwsbrief te sturen.
In de hoop dan een aantal data te kunnen vermelden.
In de krant hebben jullie kunnen lezen over de fundraising actie van het
museum voor het schilderij Armoede.
Wij hebben als bestuur gemeend daar € 17.500,- bij te moeten en
kunnen doen.
Waar bij mij in deze tijd de creativiteit redelijk ver te zoeken is gaat
Daphne stug verder met het museum en met haar nog een heel aantal
vrijwilligers.
Vol bewondering “kijk” ik toe hoe ze toch weer een tentoonstelling
hebben ingericht en er weer voor gaan met alle beperkingen die er zijn.
Petje af voor alle medewerkers van het museum.
Ik hoop jullie allen snel weer te zien in het museum !
Marielle Karssing
Voorzitter bestuur “Vrienden Voerman Museum”

We hopen iedereen gauw weer gezond en wel te
kunnen begroeten in het museum.
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Nieuw Licht
Zomertentoonstelling met Jan Voerman jr. en Daniel Douglas

Op 13 maart eindigde een maand te vroeg door de Corona-cisis
de tentoonstelling In Vervoering van Voerman. Wanneer het museum
weer open mag is nog niet bekend, maar als we openen is er ook een
nieuwe tentoonstelling: Nieuw Licht.
Deze tentoonstelling combineert het werk van Jan Voerman jr.
met het werk van de Zwolse kunstenaar Daniel Douglas (1984). Daniel
raakte geïnspireerd door een olieverf van een roos van Jan Voerman jr.
die hij van zijn moeder kreeg.
Daniel groeide op op het platteland van Nederland en bracht zijn
jeugd door in het landschap dat zo beroemd is afgebeeld door de
Nederlandse 17e-eeuwse schilders. Lage brede horizonten en felle
wolkenluchten, de bekende beelden waarmee hij opgroeide, vormden
een solide basis voor het zijn latere werk. Ook Jan Voerman jr. groeide
op met deze beelden toen hij in Hattem woonde en zijn vader de hoge
wolkenluchten schilderde.
Voor beiden was het op jonge leeftijd al duidelijk: ze wilden alle twee
schilder worden. Na een voorbereidend jaar aan de kunstacademie
te hebben gevolgd, liep Daniel in 2004 stage bij kunstenaar
Maarten Welbergen. Hier leerde hij de basis van olieverfschilderij en
proportioneren. Een jaar later verhuisde hij naar Italië om te studeren
aan de kunstacademie van Florence. Op deze beroemde kunstacademie
studeerde hij verschillende klassieke teken- en schildertechnieken en
leerde hij kritisch observeren.
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Jan Voerman jr. ging pas in 1913, op 23-jarige leeftijd beginnen aan de Rijksacademie in Amsterdam. Zijn leermeester
was August Allebé. Helaas voor Voerman brak een jaar later WOI uit en moest hij noodgedwongen stoppen met de
opleiding. Zijn broer Willem mocht wel verder met de studie in Delft. Zijn vader zei: ‘Je kunt hier net zo goed leren, wat
je in Amsterdam zou leren’. Voerman werkte toen al enige jaren voor de Verkade-albums. Al vanaf kinds af aan tekende
en schilderde Jan de kleine wereld: insecten, planten en bloemen. In een uiterst precieze realistische stijl weet hij zijn
onderwerp neer te zetten. Zelfs in zijn latere lithografische werk en in zijn olieverfschilderijen munt hij uit in precisie.

“Schilderen is voor mij letterlijk een manier om dromen waar te maken.
Ik ben aan het dagdromen, heb een beeld in mijn hoofd en terwijl ik eraan
werk, komt het tot stand. Ik kan echt genieten van dit proces en ik deel graag
mijn fantasie met de wereld. “ Daniel Douglas
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De stijl van Douglas kan worden omschreven als grotendeels
realistisch; zijn schilderijen tonen alledaagse taferelen, landschappen,
stillevens en portretten. In zijn werk speelt de esthetiek van licht en
natuur een belangrijke rol. Door in lagen te werken creëert Douglas
een rijke compositie met diepe kleuren.

“Ik voel met het oog, dat de natuur ziet en
noteert. Niets meer en niets minder. Ik ben ook
geen man van woorden, het gaat mij om het
zien. Ik kan mij slecht in woorden uitdrukken,
daarom moet ik schilderen”. Jan Voerman jr.

Sinds 2012 werkt Douglas aan zijn serie ‘New Light’, waarin de
stijl van de oude meesters wordt gecombineerd met kunstmatige
lichtbronnen uit onze moderne tijd. In dit werk voel je de magische
sfeer die dit licht creëert. Douglas is niet van plan te zeggen dat deze
nieuwe technologie goed of slecht is, maar laat ons de visuele effecten
zien van modern licht, gezien door het oog van de kunstenaar.
De tentoonstelling van Daniel Douglas is nu al virtueel te bekijken
op https://www.danieldouglas.nl/new-light-expo/.
De tentoonstelling in het Voerman Museum Hattem is geopend
zodra het museum weer open mag op 1 juni en duurt tot en met 11
oktober 2020.

Fotobijschriften
blz. 10 Vliegenzwammen, olieverf op maroufle, 18,1 x 12,1 cm, Jan Voerman jr.
blz. 11 Amanita Muscaria, olieverf op doek, 50 x 70 cm, 2018, Daniel Douglas
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blz. 12 St. Maartensmeisje, olieverf op doek, 51 x 42 cm, Jan Voerman jr.
blz. 13 Alice in Wonderlight, olieverf op doek, uitsnede, Daniel Douglas.
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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

Edith Koridon-de Jong

beeldend kunstenaar en kunst- en
erfgoededucator

Na het betreden van de tweede steile trap in de 14 e eeuwse
Dijkpoort Hattem is daar het atelier van Edith Koridon
(1969) werkzaam als beeldend kunstenaar en kunst- en
erfgoededucator.

Op de eerste etage hebben – hádden, voor Corona
tijden – alle leerlingen uit de kleuterklassen
uit Hattem en omstreken, les. Ze beklimmen
met hun kleine beentjes de vele trappen, ze
mogen deze poort - als levend en dynamisch
erfgoed - erváren, zodat zíj dit later ook
weer in stand houden, dat is de missie van
Koridon. Ze geeft les volgens het principe
van Confucius: Vertel het me en ik zal het
vergeten. Laat het me zien en ik zal het
onthouden. Laat het me ervaren en ik zal
het me eigen maken.
Met grote betrokkenheid en altijd enthousiast geeft
ze alweer sinds 2015 aan vele honderden leerlingen les: ze
tekenen zichzelf dan in Dijkpoort Hattem, daarbij verkennen
ze de Dijkpoort, leren ze écht kijken en gebruiken ze hun

fantasie. Deze tekeningen bewaart Koridon 8 jaar lang, en in groep 8 komen de voormalige kleuters terug als stoere jongens
en meiden, en dan diepen we deze tekeningen weer op (er liggen al flinke stapels in de poort!) en maken ze een eindwerk: de
cirkel is dan rond. ‘Zo bieden we erfgoed aan in een leerlijn’, vertelt Edith, die als cultuurmakelaar werkt bij Cultuurplein Noord
Veluwe in Heerde, en in die rol voor de Hattemse scholen de cultuureducatie organiseert. Daarnaast is ze vakdocent Beeldend
en ontwikkelt ze alle erfgoededucatielessen in de regio, samen met de erfgoed aanbieders.
Hattemse basisschool leerlingen uit groep 7 en 8 - die meer uitdaging buiten de reguliere schoollessen aan kunnen - krijgen
in de Dijkpoort kunstbeschouwing. Elke les wordt er een andere kunstenaar behandeld, en werken we aan de lange tafels met de
materialen en technieken van deze kunstenaar. De reeks wordt afgesloten met een bezoek aan museum de Fundatie in Zwolle.
En de Kunsten dan? ‘Mijn atelier in de Dijkpoort is tussen dat alles de centrale verbinder. Het is een rustpunt. Hier sluit ik me
graag op voor, om met David Lynch te spreken, ‘four hours of uninterrupted time’. Onontbeerlijk om echt te kunnen verdiepen,
en je verbeelding de vrije loop laten, maar vooral om ongestoord uren te pakken.’
In het werk van Koridon draait het om het thema verbinding: zowel het verbinden van leerlingen met kunst, als verbindingen
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Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Edith geeft les over
de klokbeker in het
Voerman Museum
Hattem
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tussen mensen en aspecten van het dagelijks leven.
Steigers, bouwplaatsen, vlakken, lijnen en microchipsvanuit mijn kant, de verbeelding - fascineert dit me
mateloos. Inspiratiebronnen zijn gedichten, boeken en
beeld, veel beeld.
Na een studie Communicatie en Organisatiekunde
in Amsterdam woonde Edith met haar gezin een tijd
in Riga, Letland, en deed daar Kunstacademie. ‘Als
kind was ik altijd al iets aan het maken, meestal met
textiel.’ In Riga werd de richting bevestigd: ‘alleen wat
er in zit, kan er uit komen.’ Na een periode in Stockholm
landden ze in Hattem. Koridon deed vervolgens in
Zwolle de opleiding voor docent in de Beeldende
kunst en vormgeving. Daaruit volgde een expositie
rondom de Hanzelijn. De werken zijn meestal van groot
formaat, op doek, of op groot karton op aluminium,
soms op grote kleden: lijnen, ritmieken en kleurvlakken
bepalen de toon. Na restauratie van de Dijkpoort
mocht iedereen een plan indienen om de Dijkpoort tot
‘levend en dynamisch erfgoed te maken’. Het plan van
Koridon werd gekozen omdat hiermee vele leerlingen,
Hattemers en bezoekers in de poort komen en deze
eigen mogen maken, om het zo voor eeuwig in stand
te houden.

Oog voor detail
Heb je dit al in het museum gezien?
‘Laat Jan die kleine wereld maar maken en laat mij
de hoge luchten’, zei Jan Voerman sr. over zijn zoon.
Al vanaf dat de jonge Jan de tekendoos had gekregen
op zijn zesde verjaardag was hij bezig geweest met
het vastleggen van die kleine wereld.
In het Voermankoepelje aan de Gelderse Dijk:
Vliegen, vlinders, bijen en nog veel meer.
En later in lithografie, zoals deze sprinkhaan,
slak, mier en lieveheersbeestje. Zo knap, zoals
hij dat deed. Onnavolgbaar.
Kom je het bekijken in het museum? Er zijn er
nog veel meer.
Tot ziens!!
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Lithografie is een grafische
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techniek die tot de vlakdruk
behoort. Het woord is
afgeleid van de Oudgriekse
woorden lithos (steen)
en graphein (tekenen/
schrijven) en betekent
steendruk. Lithografie maakt
gebruik van het vet in het
tekenmateriaal en in de
drukinkt.

Lithografie
Van tekening op steen naar afdruk op papier
Tekst: Ron Maat

Jan Voerman junior is natuurlijk bekend van de Verkade-plaatjes en van
zijn latere zogenaamde ‘vrije werk’. Schilderijen als het ‘Natuurlandschap’
en de drie ‘rode kolen’ zijn daar treffende voorbeelden van. Maar Jan
Voerman junior werkte ook graag met lithografie, steendruk. Hij was zelfs
een heel begaafd lithograaf.
Iemand die veel afweet van lithografie is Jan Nuij, voorzitter van de
Stichting Grafisch Atelier Kampen. Dit atelier heeft een werkplaats waar
grafische technieken als steendruk , zeefdruk, hoogdruk en diepdruk
worden beoefend. Kunstenaars die deze technieken gebruiken, kunnen
hier tegen een vergoeding aan de slag.

Jan Nuij bestudeert een door Jan Voerman junior gemaakte lithosteen.

Het proces
Nuij licht toe dat een steen de basis vormt voor lithografie. ‘Dat gaat
meestal om een zand-kalksteen’, zegt hij. ‘Deze steen is poreus en houdt
goed vocht vast’. En dat is belangrijk voor het proces van lithografie. Hier
wordt immers gewerkt met het uitgangspunt dat water en vocht elkaar
afstoten. Een kunstenaar die met zo’n steen aan de slag wil gaat deze
echter eerst slijpen. ‘Met een speciaal slijpmiddel en een glazen loper
(een soort vijzel) wordt het oppervlak helemaal egaal gemaakt en de
poriën van de steen geopend. Op deze manier neemt de steen ook beter
vocht op’, aldus Nuij. Als de kunstenaar tevreden is over het oppervlak
van de steen, wordt dit behandeld met zeer verdund salpeterzuur. ‘Het
oppervlak van de poreuze steen bestaat eigenlijk uit allemaal holletjes
en het zuur zorgt ervoor dat de randjes van die holletjes iets minder scherp
worden.’

Met een roller wordt inkt op de lithosteen aangebracht.
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De lithografie, omslag van L’Estampe originale (album I) (La lithographie, couverture pour la première année de L’Estampe originale)
1893 Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901)
58.5 cm x 82.9 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Nu is de steen gereed om er op te tekenen. De kunstenaar gebruikt daarvoor een soort waskrijt. ‘De afbeelding die
hij of zij aanbrengt is dan in spiegelbeeld’, benadrukt Nuij. Daar moet de kunstenaar wel rekening mee houden. Als
de afbeelding gereed is, wordt het tijd om de steen te ‘etsen’. Nuij: ‘De steen wordt behandeld met een soort zure
gom. Het zuur dringt door in de oppervlakte waar niet is getekend. Die mag dan ongeveer 24 uur intrekken, waarna de
steen wordt uitgewassen met terpentine. Daarmee haal je ook het vet weg, waarmee de tekening is gemaakt. Plaats
vervolgens de steen in een pers. Daarna was je de steen uit, wrijf je hem langzaam in met een spons en schoon water.
Breng je nu inkt aan op de vochtige steen, dan houdt de inkt alleen op het gedeelte waar met waskrijt is getekend en
dan kun je een afdruk maken van de afbeelding op de steen.’
Geschiedenis
De lithografie is tegen 1800 ontwikkeld door de Duitser Alois Senefelder.
De steendruk bleek een prima techniek om op eenvoudige en vlotte
wijze afdrukken te reproduceren, denk bijvoorbeeld maar aan
bladmuziek en landkaarten. Naast deze
praktische ‘industriële’ toepassing
werd de lithografie ook ontdekt door
kunstenaars. De Franse kunstenaar
Toulouse Lautrec is een van de
eerste die op artistieke wijze met
lithografie werkte. In de twintigste
eeuw hielden ook kunstenaars als
Picasso, Chagall en dus ook Jan
Voerman junior zich met de lithografie
bezig. De lithografie kent vandaag
de dag niet zoveel beoefenaren
meer, al zijn er nog altijd kunstenaars
die de steendruk als artistieke uiting
toepassen.

Het maken van een afdruk gaat met een
pers als deze.

Crowdfunding actie “Armoede” Voerman Sr.
De beperkende maatregelen van de afgelopen
maanden hebben ook tot gevolg gehad dat de actie
voor de aanschaf van dit schilderij haperde en even
minder aandacht kreeg. Er was al een afspraak gepland
met de eigenaar, die helaas moest worden afgezegd.
Het museum wilde graag in een persoonlijk gesprek de
aankoop van het schilderij afronden. We gaan dat nu op
een alternatieve wijze gestalte geven.
Naast de geweldige toezegging van de Vereniging
Vrienden van het Museum, namens u allen als
ondersteuner, is er via crowdfunding inmiddels ook nog
eens € 3.665,-- aan toezeggingen binnen. Dat betekent
dat de aanschaf, wat ons als bestuur en directie
betreft, door kan gaan.
Een fantastische aanwinst voor het museum.
Het is een heel mooie aanvulling op de collectie, die we
al bezitten, met name de vroegere werken van de toen
al talentvolle schilder Voerman.
We zullen met de nodige publiciteit de aankoop
wereldkundig maken. Speciaal voor de Vrienden en
de overige donateurs een feestelijk moment plannen
om het schilderij symbolisch aan te bieden aan het
museum.
Wij verheugen ons daarop!
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Jan Voerman sr. ,
Armoede,
1886,
olieverf op doek
91 x 69,5 cm
particuliere collectie

Bestuur en directie Voerman Museum Hattem

Toean besar goentoer
en koelie-papa
In het Voerman Museum Hattem is een ruimte speciale aandacht voor een beroemde en beruchte
Hattemer: Herman Willem Daendels. Veel minder bekend is Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
die in 1824 werd geboren in Hattem. Ook hij heeft in de overzeese gebieden voor Nederland gewerkt. Zijn
reputatie is echter anders dan die van Daendels. (tekst: Gerard Libert)

Bijna 200 jaar geleden, in 1824, werd Johan François Adriaan
Cateau van Rosevelt geboren in Hattem. Hij was de zoon van François
Abraham Cateau van Rosevelt (1786-1848), ontvanger der belastingen,
en Antonia van Wijhe (1790-1862) en een kleinzoon van François
Adriaan van Rosevelt Cateau, die een tijdgenoot was van Herman
Willem Daendels (1762-1818). Zijn vader was afkomstig uit Zeeland
en kon nauwelijks in het onderhoud van zijn gezin voorzien. Het gezin
had geen vast adres. Zijn vader huurde telkens een andere woning
in de binnenstad van Hattem. Johan Cateau van Rosevelt was het
oudste kind en werd op 26 september 1824 gedoopt in de Grote of
Andreas kerk in Hattem. In 1845 meldt hij zich aan voor de militaire
dienst in de overzeese gebiedsdelen en komt via het Koloniaal
Werfdepot in Harderwijk in 1845 in Suriname aan. Hij is betrokken bij
diverse expedities naar de binnenlanden om weggelopen slaven op
te sporen en onlusten de kop in te drukken. In 1857 keert hij terug
naar Nederland en volgt met succes de officiersopleiding in Nijmegen.
Terug in Suriname wordt hij hoofd van Bouwdepartement en beheerder
Lovera, Portret van Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt.
olieverf op doek. 135 cm x 93 cm . 1885. Rijksmuseum Amsterdam.
Bron/fotograaf: Marianne Buikstra-de Boer (ed.; 1976) All the
paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam, Maarssen: Schwartz,
ISBN 90-6179-010-7, p. 354.
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Kaart van Suriname Naar De opmetingen Van J.F.A.
Cateau Van Rosevelt en J.F.A.E. Van Lansberge,
Aangevuld tot 1898 Met Die Van - En Geteekend
Door W. L. Loth, 1899

van koloniale vaartuigen. Onder zijn bestuur worden ziekenhuizen, kazernes, stations en havens aangelegd. Hij verricht
daarnaast talloze cartografische werkzaamheden in het binnenland van Suriname en is een niet onverdienstelijk
schilder. In 1867 verlaat hij de militaire dienst. Tussen 1868 en 1871 was hij districtscommissaris belast met het beheer
van Beneden en Boven-Saramacca.
Twee verschillende karakters
In veel opzichten zijn Daendels en Cateau van Rosevelt met elkaar te vergelijken. Echter, Johan was zachtaardig, een alleskunner en
allesbehalve een ongeduldige houwdegen zoals zijn patriottische stadgenoot. Wel hadden ze beiden een grote werklust en dadendrang,
waarbij Cateau van Rosevelt meer econoom dan militair was. Waar Daendels als ‘Gouverneur-Generaal’ in Nederlands-Indië beschikte
over absolute macht en een Bantamse prinses als concubine, was Cateau van Rosevelt als ‘Agent-Generaal’ voor immigratie in
Suriname getrouwd met een bij hoge uitzondering vrijgelaten (manumissie) slavin Josephina Leentje Haver (1832-1906). Hij kreeg met
haar 6 kinderen. Het aantal Javaanse nazaten van Daendels is onbekend, maar bij zijn Hattemse vrouw Aleida kreeg hij 15 kinderen.
Beiden werden niet op hun geboortegrond begraven maar in een praalgraf in de tropen. Daendels in Ford Elmina, Goudkust (Ghana) en
Cateau van Rosevelt op begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo, Suriname. Hij stierf in 1891 vlak voor hij weer zou terugkeren
naar Nederland.
Daendels liet Indië de ‘Jalan Raya Pos’ na, ofwel de Grote Postweg en Cateau van Rosevelts’ naam werd verbonden aan een
berg in Oost-Suriname; de ‘Roseveltpiek’. Waar Daendels deel uitmaakte van een koloniaal systeem met slavernij, was Cateau van
Rosevelt getuige van een periode van opheffing daarvan en immigratie van Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders als nieuwe
werkkrachten op de plantages. Met name de Hindoestanen waren erg gecharmeerd van zijn inzicht en eerlijkheid en vertrouwden
hem hun spaargeld toe en noemden hem: ‘koelie-papa’, vader van de Hindoestanen. Belanda Daendels had de bijnaam ‘Toean Besar
Goentoer’ of ‘rollende donder’ en de ‘Indische Napoleon’. De rol van Daendels was gezien de tijdgeest een van een harde zakenman die
koste wat kost Oost-Indië als kolonie moest behouden en beschermen tegen Engelse invloeden. Cateau van Rosevelt was meer een
dienstverlenende ambtenaar die geen opbouwwerk deed met een ijzeren vuist maar met zachte hand. Zie daar, twee Hattemers, de
ene hanteerde de stok, de ander de wortel.
Wandelroute
Koloniaal erfgoed bestaat en niet alleen in musea. Je treft al wandelend door Nederland overal koloniaal erfgoed
aan. Op de website www.koloniaalerfgoedtevoet.nl van Petra Groen en Elly Touwen gaat het om dit onbekende koloniaal
erfgoed dat je te voet tegenkomt in kleinere steden en het natuurrijke buitengebied daaromheen: buitenplaatsen,
herenhuizen, voormalige kazernes, standbeelden en grafmonumenten.

25

In memoriam René Kinket (1948-2020)
Kunstschilder, kunstdocent en bevlogen Voerman-liefhebber.
‘Ik ben Hattemer in hart en nieren’, zei René Kinket in een interview
met RTV Hattem in februari 2019. Geboren en getogen in Hattem,
was René tot zijn pensioen docent beeldende kunst. Maar naast
dat hij anderen leerde kunst te maken, maakte hij zelf ook
prachtige schilderijen, tekeningen en muurschilderingen.
Vanaf 2012 heeft René zich op allerlei gebieden ingezet voor het
Voerman Museum Hattem. Als bestuurslid, gastheer (samen
met zijn vrouw Diny), educatiemedewerker, workshopleider en
rondleider. Met verve vertelde hij over de Voermannen en hun werk,
dat hij bewonderde.
Vanaf augustus 2018 werkte hij vanuit het Voermankoepeltje aan
de Geldersedijk. Het prachtige licht, het uitzicht over de IJssel en
het feit dat hij daar altijd mensen kon ontvangen voor een kop
koffie of een schilderles, maakten het tot een ideale plaats voor een
kunstschilder.
Op 10 mei is René overleden aan de gevolgen van een herseninfarct.
We gaan hem enorm missen.

foto: Henri van der Beek

N

u in de museumwinkel te verkrijgen: ‘In
Vervoering van Voerman’ geschreven
door Kristian Kreeft. Dit boek is ook te
koop in de boekhandel en via internet.
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Museum wordt ‘zichtbaar’ voor blinden en
slechtzienden.
Eind 2018 won het Voerman Museum Hattem de derde prijs van de Raak Stimuleringsprijs.
Deze prijs stimuleert musea hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele
beperking. De prijs is een initiatief van het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting
Dedicon en wordt ondersteund door verschillende fondsen.

Derde prijs
Het museum diende een plan in voor een te ontwikkelen
app, die we Blikvanger noemden. Blikvanger moet de blinde of
slechtziende de mogelijkheid geven om het museum zelfstandg
op een zelf gekozen moment te bezoeken, met een op zijn/haar
behoeften afgestemd product.
Voor dit idee ontving het museum de derde prijs: € 7500,--.
Daar het plan in eerste instantie was toegespits op het behalen
van de eerste prijs, te weten € 30.000,--, moest er in het plan
een en ander aangepast worden om het haalbaar te maken
binnen die € 7500,--. Als eerste werden andere manieren
gezocht om meer budget te verkrijgen. Erfgoed Gelderland zet
zich samen met Gelderse musea in om nieuw publiek in musea
te ontvangen. Daarbij krijgen drie brede publieksgroepen de
volle aandacht: mensen met een zorgvraag, nieuwkomers
en onbekende buren. In 2017 en 2018 zijn er al heel wat
projecten door musea bedacht, aangevraagd en uitgevoerd. De
deelnemende musea werken samen met een niet museale partner. Vanuit dit initatief kreeg het museum € 5000,-- om
het project vorm te geven. Ook het Grevefonds en het Hattem Cultuurfonds hebben bijgedragen.
In eerste instantie was het de bedoeling dat de app in een indoor geleide-funcie zou voorzien, maar daar bleek het
budget helaas te krap voor. Maar wat biedt Blikvanger dan wel?
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Blikvanger biedt de blinde of slechtziende de
mogelijkheid om een schilderij te beleven. Er is daarbij van
de premissie uitgegaan dat de schilderijen die behandeld
worden niet qua vorm alleen zouden worden uitgelegd. Dit
wordt al veel gedaan in diverse andere apps. Ieder schilderij
moest voorzien worden van een zogenaamde soundscape.
Wat is een soundscape?
Soundscape is de akoestische omgeving van de
mens, bestaande uit geluiden van de natuurkrachten, de
dieren en de mens. Dit is het domein van de ‘akoestische
ecologie’. Naast deze aangetroffen soundscape is er ook
de auditieve ruimte die door de mens doelbewust wordt
gecreëerd: zoals de geluiden van klokken of sirenes boven
een stad, een soort van primitieve auditieve architectuur.
Ten slotte is er het imaginaire soundscape, dat de
spreiding en verplaatsing van dingen en wezens oproept.
In de filmzalen is dergelijk soundscape verbonden met het
beeld, maar er zijn ook puur auditieve soundscapes.
Met deze opdracht ging Paul van der Ham van IGlow
aan de slag. Met behulp van bijpassende geluiden,
stemacteurs en binaurale opnameapparatuur ging hij aan
de slag. Binaurale opnameapparatuur neemt geluid op in 3
dimensies. Dit betekent dat een luisteraar het geluid niet
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in stereo hoort, maar het geluid echt kan plaasten in de ruimte.
Als je dat voor het eerst hoort is het best schrikken. Het lijkt
soms alsof Jan Voerman sr. echt achter je staat te praten.
De geluiden voor het schilderij van het interieur van de
Andreaskerk van Johannes Bosboom zijn ook opgenomen in
de Andreaskerk zelf. En bij de schilderijen van de storm van bij
Borculo van Jan Voerman sr. hoor je zelfs het verhaal van een
mevrouw van 102 jaar die de ramp heeft meegemaakt.
Beacons
De app werkt op een smartphone en is zelf te downloaden.
Het museum zorgt echter ook voor beschikbare smartphones
en koptelefoons om te zorgen dat iedereen dit kan meemaken.
De app zelf werkt met behulp van zogenaamde beacons. Deze
beacons zijn kleine apparaatjes die op strategische plekken in
het museum zijn aangebracht. Ze maken contact met de app
en zetten de juiste audio in bij het betreffende schilderij. Een
mooi detail is dat al het geluid vloeiend in elkaar overloopt.
Er zitten dus geen stiltes tussen, dus de hele tour is voorzien
van ondersteunende audio. Jan Voerman sr. en zijn vrouw Anna
Verkade nemen de bezoeker mee in de geschiedenis en geven
ook aanwijzingen over de te volgen route.

Marjolein Strang van Hees en haar geleidehond en Paul van
der Ham in gesprek over de app bij de testronde.
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Wilt u
geportretteerd
worden?
Zodra het museum weer open is en de zomertentoonstelling Nieuw
Licht van start gaat, gaat kunstenaar Daniel Douglas beginnen aan
een uitdaging: het portretteren van 100 Voermanliefhebbers. Daniel
gaat op iedere zaterdag drie portretten maken. Hiervoor moet het
model een uur zitten. De portretten zijn 15 bij 10 cm groot en worden

Testfase

met olieverf op een
paneel geschilderd.
Het

portret

men

kan
daarna

aanschaffen

voor

€ 200,--, maar dit
is niet verplicht. Het
portret blijft daarna
tot het einde van
de

tentoonstelling

(11 oktober) in de
expositie. Aan het
einde van de expositie zal er een bijeenkomst worden georganiseerd
(als dit kan), waar het portret dan op te halen is.
Heeft u belangstelling om model te zitten? Meld u dan aan via

Vóór het bouwen van de app heeft er een workshop
plaatsgevonden door Dedicon. Dedicon maakt informatie
leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar voor mensen met een
leesbeperking. Zij hebben het museum heel veel geleerd over hoe
het is om een zichtbeperking te hebben en hoe zij daar het product
op af moesten stemmen.
Tijdens het bouwen van de app, door DefRepublic, en het
maken van de soundscapes hebben we een testronde gelopen en
gesproken met twee mensen uit de doelgroep. Marjolien Strang
van Hees en Yaïr van Veelen hebben veel tips gegeven. Zij zullen,
als het weer kan en het museum weer open is, nog een laatste test
lopen voordat de app gelanceerd gaat worden.
Tactiel werk

info@voermanmuseumhattem.nl. Wij maken dan een afspraak met
u. Daniel praat tijdens het portretteren met u over Voerman, over
kunst en over uw interesse hierin. Als u toestemming geeft wordt
dit interview opgenomen voor een kort filmpje op YouTube.

30

Naast soundscapes zijn er ook een tweetal tactiele werken
gemaakt. Johan Akkerman, tentoonstellingsmaker, heeft hierbij
geholpen. Naast de geldprijs van Raak had het museum ook
€ 1000,-- tegoed gekregen van de firma Dedicon. Hiervoor kon
het museum het schilderij van Jo Koster met de Nonnetjes van
Concerneau laten uitvoeren in zogenaamd zwelpapier. Iemand
met een visuele beperking kan hierdoor voelen hoe het schilderij

eruit ziet. Dit zwelpapier is op een sokkel naast
het originele werk geplaatst. Daarnaast heeft
vrijwilliger Dick Verhagen een prachtig meubel
gemaakt dat voor de vitrine van de beelden van
Bé Thoden van Velzen staat. In dit meubel komen
verschillende materialen om te kunnen voelen.
Lang traject
Het traject voor de app was lang, maar het
resultaat is erg mooi geworden. Het museum heeft
veel werk moeten verrichten om de financiën rond
te kunnen krijgen, expertise te kunnen opdoen en
het juiste team samen te kunnen stellen om dit
project naar wens te kunnen uitvoeren. Het plan
was in eerste instantie om de lancering in mei
plaats te laten vinden, maar dat is nu gezien de
omstandigheden uitgesteld. Zodra het museum
weer open is en het is mogelijk dan zal de app op
gepaste wijze in gebruik genomen worden.

Naast het werk Nonnetjes
van Concerneau van Jo
Koster staat een sokkel met
hetzelfde werk in zwelpapier.
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Gezocht: nieuwe conservator
In het vorige bulletin kon u al lezen dat het museum een onderzoeksbeurs had gekregen
vanuit de Vereniging Rembrandt voor de conservator van het museum, Kristian Kreeft.
Het museum kon Kristian hieruit loon betalen tijdens zijn onderzoeksperiode voor
het boek ‘In Vervoering van Voerman’. Nu die beurs op is is het helaas tijd dat we, na
drie jaar, afscheid moeten gaan nemen van Kristian. Hij vindt dat heel jammer en het
museum vindt dat ook heel jammer, want het verliest een waardevolle kracht. Kristian
gaat op zoek naar een betaalde aanstelling ergens anders. We wilden in april afscheid
van hem nemen, maar door de Corona-crisis heeft het museum dat nog even uit moeten
stellen.
De vacature
Het museum zoekt nu een nieuwe conservator. Er is al via de vrijwilligersbank een
vacature uitgezet en daar zijn al reacties op binnengekomen, maar wellicht kent u ook
iemand die voor deze functie geschikt zou zijn.

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

De conservator in het museum heeft een breed pakket aan taken. De belangrijkste is
het beheren van de collectie. Hierbij krijgt hij of zij hulp van de registrar die alle stukken
beschrijft en bijhoudt in het registratiesysteem. De conservator heeft ook een belangrijke
taak bij het bedenken van en invulling geven aan de wisselexposities. Verder houdt de
conservator contact met andere musea en verzamelaars, regelt de bruiklenen en staat
mensen te woord met vragen over het museum en de collectie.
Het liefst woont de kandidaat niet ver van Hattem en is deze twee dagen per week
beschikbaar.
Heeft u zelf belangstelling of kent u iemand in uw omgeving, dan kunt u contact
opnemen met de directeur via info@voermanmuseumhattem.nl.

Kristian neemt de drukproeven door
voor het boek ‘In Vervoering van
Voerman’ samen met Johan de Bruijn
van WBOOKS.

Colofon
Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem
Telefoon: 038 44 42 897
www.voermanmuseumhattem.nl
info@voermanmuseumhattem.nl

Museumzoeker

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:
Eerste Paasdag
Eerste Kerstdag
Eerste Pinksterdag Oudejaarsdag
Koningsdag
Nieuwjaarsdag
Directeur: Daphne Kampman-Maas
Conservator: Vacature
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
Bea Jansen, lid
Foto’s: Voerman Museum Hattem
		

Volg ons op

33

Museum
Tips

Waar gaan we binnenkort naartoe??
Vanaf 1 juni mogen de musea weer open, maar in beperkte mate en volgens strikte
voorschirften. Maar wist je dat je vanuit huis, achter je computer heel veel musea
online kunt bezoeken? Ook de musea waar je anders waarschijnlijk niet zou komen,
alleen al op Google Arts & Cuture vind je er 1200 wereldwijd. En er zijn heel leuke dingen
te maken via internet, kijk maar eens op entoen.nu. Sla ook onze eigen site www.
voermanmuseumhattem, niet over. Er is een virtuele tour, een leuke quiz en een online
collectie.

Kijk gratis kunst met de App Google Arts & Culture.
De app neemt je mee naar musea, kunstwerken, klassieke concerten en dansvoorstellingen
over de hele wereld. Je bekijkt prachtige kunst van dichtbij, waarbij het is mogelijk is om
tot in detail in te zoomen. Het is mogelijk met deze app om eigen selfies te vergelijken
met schilderijen. Bovendien kun je kunstwerken laten projecteren in je huiskamer en
eigen foto’s laten transformeren in een bepaalde schilderstijl, bijvoorbeeld in de stijl van
het schilderij ‘The Scream’. Google Arts & Culture heeft hiervoor samengewerkt met 1200
musea, galerieën en instituten uit 70 landen. Je kunt door diverse musea heenlopen, video’s
bekijken, deelnemen aan livestream rondleidingen en quizjes maken. De app biedt dezelfde
inhoud als de officiële website.: https://artsandculture.google.com/

Documentaire over Van Gogh op Pathé Thuis.
Omniversum is een samenwerking aangegaan met Pathé Thuis waardoor hun documentaire
van Van Gogh nu tegen een kleine vergoeding via Pathé Thuis te zien is. In deze documentaire
volg je Vincent van Gogh van zijn 27e tot zijn dood in 1890. In deze negen jaar heeft hij meer
dan 900 schilderijen gemaakt.
je maakt eenvoudig eenmalig een account aan op Pathé Thuis en je kunt vanaf € 4,99 kijken.
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Ga naar: https://www.pathe-thuis.nl/films/collectie/4182/omniversum
Je vindt hier nog meer interessante titels.

Ontdek samen ons échte goud op de online museumweek
De museumweek is voorbij, maar de unieke collecties van ruim 400 musea in Nederland
zijn nog steeds digitaal te bewonderen. Ons culturele kapitaal, ons échte goud, volop in de
schijnwerpers.
Kijk op: www.nationalemuseumweek.nl
Hierop vind je vele pronkstukken van 400 musea in Nederland.

Maak je eigen Canon.
Mijn Canon geeft je de mogelijkheid om je eigen canon te maken. Zodra je tevreden bent, zet
je ‘m online en kun je hem delen met wie je maar wilt. Je begint met het aanmaken van een
account via het inlog-icoon naast het menu. Als je inlogt via Facebook worden de benodigde
gegevens automatisch geïmporteerd. Maar je kunt ook een eigen account aanmaken.
Vervolgens begin je met een lege slingerlijn, die je op twee manieren kunt vullen.
Meer informatie vind je op www.entoen.nu

Museumkids
Kinderen vervelen zich natuurlijk nog eerder dan volwassenen. Neem ze mee op een
virtuele tour door het museum, via museumkids.
Museumkids.nl is een initiatief van de Stichting Museumkaart waar kinderen op speelse
wijze in aanraking komen met de musea in Nederland. Het primaire doel is het stimuleren
van de interesse en bezoek van kinderen aan musea, zowel online als offline.
Meer informatie en exposities vind je op www.museumkids.nl

Wij
wensen u
een fijne
en vooral
heel
gezonde
zomer!!

