JAAROVERZICHT 2020

CO
LO
FON
Dit is het jaaroverzicht 2020 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 2020 en een
vooruitblik op het jaar 2021. 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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VOOR
WO
ORD
Beste lezer,
Het jaar 2020 was door de Corona-crisis niet het beste jaar voor ons museum.
Toch hebben we in het afgelopen jaar weer veel mooie momenten mogen
meemaken en veel leuke dingen gedaan.
Het jaar begon met de voortzetting van de tentoonstelling ‘In Vervoering van
Voerman’. Een prachtige unieke tentoonstelling met heel uiteenlopende werken
van Jan Voerman sr. en zelfs een boek dat uitkwam.
In maart moesten we helaas dicht, maar toen we in juni weer open mochten
startten we met de tentoonstelling ‘Nieuw Licht’ met werk van Daniel Douglas
en Jan Voerman jr. Een tentoonstelling die erg gewaardeerd werd door onze
bezoekers. Uiteindelijk hebben we de tentoonstelling tot het einde van het jaar
verlengd.
Ondanks de Corona, de lockdowns en alle beperkingen kunnen we toch spreken
van een mooi jaar. Met veel minder bezoekers en veel minder inkomsten, maar
met veel inzet, inventiviteit en verbroedering. En dat is ook veel waard.
Ik wens u veel leesplezier en we verwelkomen u ook in 2021 weer graag in ons
museum.
Daphne Maas
Directeur
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TEN
TOONSTEL
LINGEN
Onze jaarlijkse wisselexposities beperkten zich dit jaar tot twee. De eerste, ‘In
Vervoering van Voerman’, was een groot succes, maar moest helaas eerder
worden beëindigd in verband met de eerste lockdown van dat jaar. De andere
tentoonstelling betrof ‘Nieuw Licht’, met werk van de Zwolse kunstenaar
Daniel Douglas en Jan Voerman jr.
In februari namen we ook weer deel aan de Hattemse wandelexpositie. De
expositie ‘Beestenboel, dieren door de eeuwen heen’ bracht het wandelend
publiek in Hattem naar zeventien verrassende locaties waar werk te zien
was van meer dan dertig kunstenaars. De dierenplaatjes van Jan Voerman jr.
waren in de museumwinkel te bekijken.
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In Vervoering van Voerman tot 14 maart 2020
Het Voerman Museum Hattem opende op 9 november 2019 de nieuwe
tentoonstelling ‘In Vervoering van Voerman’ en presenteerde het
gelijknamige boek, beide gewijd aan Jan Voerman senior.
‘In Vervoering van Voerman’ betrof een oeuvre-tentoonstelling die u
meenam door het leven en langs het werk van deze veelzijdige kunstenaar.
Want Voerman senior was meer dan alleen de schilder van de IJssel. Voor
deze expositie waren werken uit de verschillende periodes in het leven van
Jan Voerman senior samengebracht. Het Voerman Museum Hattem had
hiervoor werken van diverse musea en eigenaren in bruikleen gekregen, onder
meer het Rijksmuseum en het Joods Historisch Museum in Amsterdam, de
Fundatie in Zwolle en het Stedelijk Museum Kampen.
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
was mede mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs van het Ekkart
Fonds, die het Voerman Museum Hattem via de Vereniging Rembrandt heeft
ontvangen. Het boek is te koop in onze museumwinkel.
De tentoonstelling liep helaas vroegtijdig ten einde door de opgelegde
lockdown vanaf 14 maart 2020.

‘Nieuw Licht’ met Daniel Douglas en Jan
Voerman jr. van 2 juni tot 15 december 2020
Deze tentoonstelling combineerde het werk van Jan Voerman jr.
met het werk van de Zwolse kunstenaar Daniel Douglas (1984).
Daniel raakte als kind al geïnspireerd door een olieverf van een
roos van Jan Voerman jr. De roos was van zijn tante en werd door
zijn moeder geërfd. Vorig jaar kreeg Daniel de roos van zijn moeder.

NIEUW LICHT
verle
ngd11 t/
m 10 janu2020
t/m
oktober
ari 2021

DANIEL DOUGLAS

JAN VOERMAN JR.
reserveer via www.voermanmuseumhattem.nl

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
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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.
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.
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.
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 ‘Nieuw Licht’ zou oorspronkelijk in april starten,
maar dit werd 2 juni. De einddatum was 15 oktober, maar door de
lange lockdown hebben we de einddatum verplaatst naar 10 januari
2021. Helaas werd die ook niet gehaald en stopte de tentoonstelling
op 13 december 2020. Ondanks deze hindernissen kijken we terug
op een geslaagde tentoonstelling waar we veel complimenten voor
kregen. De samenwerking met Daniel Douglas was ook heel prettig.
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EVE
NTS

We organiseren graag leuke
activiteiten in en om het museum.
In 2020 was dit nauwelijks mogelijk.
Toch waren er twee mooie
momenten waarop we op gepaste
afstand elkaar konden ontmoeten.
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Schilderen langs de IJssel
Kunstenaars uit Zwolle, Hattem, Heerde
en zelfs Den Ham hebben op 6 september
2020 in Zwolle meegedaan aan een
schildersbijeenkomst langs de oever van
de IJssel. Het kunstenaarstreffen bleek een
creatieve stimulans voor de deelnemers,
want het IJssellandschap werd op veelzijdige
wijze vastgelegd, met fraaie werken als
eindresultaat.
De bijeenkomst werd gehouden bij een
schilderijlijst van drie bij twee meter, die is
geplaatst aan het Voerman Struinpad. Dit
wandelpad loopt langs de Zwolse oever van
de IJssel en biedt uitzicht op de rivier en het
tegenovergelegen Hattem. Het struinpad is
genoemd naar de schilder Jan Voerman senior
en toont het landschap zoals de schilder
dat moet hebben gezien toen hij veelvuldig
Hattem en het IJssellandschap met zijn
indrukwekkende wolkenluchten op het doek
zette. Het motto voor deze ochtend was dan
ook ‘de IJssel schilderen door de ogen van
Jan Voerman’. Het weer zat mee en boven
de IJssel waren ook nu weer aansprekende
wolkenluchten te zien.
De creatieve samenkomst was georganiseerd
door IJsselliefhebber Wim Eikelboom in

Harpconcert
samenwerking met het Voerman Museum
Hattem. Wim Eikelboom was deze ochtend
eveneens aanwezig, waarbij hij enkele
boeiende verhalen over de IJssel wist te
vertellen. De Zwollenaar is bovendien de
maker van een podcast met rivierverhalen.
De gemaakte werken zijn te zien geweest in
de museumwinkel.

Daniel Douglas heeft op donderdag 13
augustus in het Voerman Museum Hattem
harpiste Regina Ederveen geportretteerd. Dat
gebeurde op de binnenplaats van het museum,
waar de harpiste gelijk een miniconcert gaf.
Daniel Douglas deed dit in het kader van
zijn streven om tijdens de looptijd van de
tentoonstelling 50 portretten te maken in het
museum van Voermanliefhebbers. Dit streven
is ruimschoots behaald en werd door veel
bezoekers erg gewaardeerd.
Het concert werd bijgewoond door een select
gezelschap dat op gepaste afstand genoot
van de prachtige klanken van de harp.

COL
LEC
TIE
In 2020 is er weer gestaag
gewerkt aan het up-to-date
krijgen van de beschrijving van
de collectie. Het beschrijven
van de collectie is een klus die
nog heel veel tijd in beslag zal
nemen.
Ook dit jaar hebben we onze
collectie weer verder mogen
uitbreiden. Hiernaast leest u
wat dat allemaal betreft.

12

Portret van
Antoinette de Savornin
Lohman-Gleichman van Jo Koster
De collectie
van Jo Koster heeft een
nieuwe uitbreiding gekregen. Van
kunstverzamelaars Jan en Agnes van
den Noort kreeg het museum het schilderij
‘Stilleven met zinnia’s’, 1919, olieverf op doek,
40 x 52 cm. Deze schenking deed hij ook ter
herinnering aan zijn moeder, Aaltje van den
Noort-Blok (1908-1990), die op twaalfjarige
leeftijd, na de lagere school, bij Jo Koster
ging dienen.

Van Hans Heintz uit
Amsterdam mocht het museum een
schilderij van Jan Voerman sr. ontvangen.
Het betreft een olieverfschilderij van
30 x 40 cm, ‘Rozen in Gemberpot’.
Het werk is ongedateerd en ongesigneerd. Het
werk heeft een aantal jaren terug al een keer
in het museum gehangen als bruikleen
voor de tentoonstelling Voerman en
Voerman.

Begin 2020 hebben wij
dankzij een crowfundingsactie
en een subtantiële bijdrage van de
Vrienden van
Het Voerman Museum Hattem
het schilderij ‘Armoede’ van
Jan Voerman sr.
kunnen aankopen.
In november
2020 heeft het museum
bij het Venduhuis Rotterdam een
prachtig schilderij van Jan Hillebrand
Wijsmuller (1855-1925) kunnen aankopen.
Het betreft een olieverfschilderij van 49 x
37 cm met een voorstelling van Hattem,
de molen vanaf de Dorpsweg. Het werk
is schoongemaakt en hangt nu in de
Hattemzaal.
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GAST
VRIJ
HEID

Bezoekcijfers 2020

Het zal duidelijk zijn dat de bezoekcijfers
afgelopen jaar niet erg goed waren.
Doordat we maar 60% van de tijd open
konden en ook niet het maximale aantal
bezoekers konden ontvangen bleef de
teller op 7300 bezoekers steken.
Ons museum scoort een 4.3 (uit 5) op
GoogleMyBusiness. Een paar reacties van
bezoekers:
“Heel leuk museum en zeer gastvrij
ontvangen. Ook Hattem is de
moeite waard om even dorheen te
wandelen’.”
“Mooie exposities in een fraai
gebouw”
“Mooie werken! Sfeervol en heel
vriendelijke ontvangst”
“Geweldig interessant museum. Zéér
de moeite waard”
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EDU
CATIE
Dit jaar waren er 14 basisscholen uit de
omgeving aangemeld voor een les in het
museum. De reserveringen hiervoor kwamen
voornamelijk van Erfgoed Noord-Veluwe. Dit
was een uitzonderlijk hoog aantal. De kroniek
van Geryt voor groep 5 en 6, blijft ook dit
jaar weer het favoriete lesprogramma van de
scholen.
Helaas heeft ook hier de Corona Lock-down
zijn uitwerking gehad en hebben we maar 4
schoolklassen daadwerkelijk kunnen ontvangen.
Op 4 februari hebben we de Try-out gehad van
ons nieuwe lesprogramma. Het is samengesteld
voor groep 7 en behandelt de klokbeker cultuur
aan de hand van de Klokbeker en schaal uit ons
museum. Hierbij was de Wethouder en de pers
aanwezig. Dit programma is samengesteld door
Edith de Jong en René Kinket en bestaat uit
een onderdeel randen tekenen en praten over
de cultuur aan de hand van een verhaal over
een gezin in de Klokbekertijd.
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In het afgelopen jaar 2020 hebben we door de Corona-crisis
te kampen gehad met een flink omzetverlies. Ons museum is
sterk afhankelijk van de bezoekersinkomsten.
Gelukkig waren er in het afgelopen jaar veel steunpakketten
vanuit de overheid en andere initiatieven om ervoor te zorgen
dat het museum voldoende financiële basis had om overeind
te blijven.
Sommige steunpakketten waren ter ondersteuning van de
vaste lasten, andere fondsen dienden gebruikt te worden om
de collectie en presentatie van het museum te versterken.
Wij hebben steun mogen ontvangen vanuit:
De Gemeente Hattem
De Provincie Gelderland
Mondriaanfonds
Rijksregelingen NOW en TOG/TVL
Rabo bank
Prins Bernard Cultuurfonds
Wereldwinkel (gift)
Rembrandtfonds/Turing Foundation
Kickstartcultuurfonds
Hiernaast lichten we er een aantal toe.
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SUB
SI
DIES

Van het Rembrandtfonds en de Turing
Foundation ontving het museum een
subsidie van € 2.365,-- voor het realiseren
van een extra tentoonstellingswand in
de Hattemzaal.

Van de Provincie Gelderland hebben we
een tegemoetkoming ontvangen van
€ 5000,-- voor het laten maken van een
mini-documentaire voor MuseumTV.
Deze documentaire is via allerlei
kanalen in te zetten, ter promotie van
het museum.

Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2020 circa 16 miljoen euro te besteden had.
Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende
omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Ook in 2021 zal het fonds
weer 20 miljoen beschikbaar stellen voor stimulering van de culturele sector.
Het Voerman Museum Hattem heeft ruim € 5000,-- uit dit fonds gekregen om de binnenplaats
beschikbaar te maken voor grotere publieksevenementen in de buitenlucht.
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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. Op 6 januari 2020 werd deze uitzending
herhaald uitgezonden. 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.
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.
Digitale nieuwsbrief
Dit jaar zijn we gestart met het regelmatig uitbrengen
van een digitale nieuwsbrief via Mailchimp. Onze
database groeit gestaag en het is leuk om op deze
manier geïnformeerd te blijven. Als u ook regelmatig op
de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden via onze
site.
Documentaire
In december heeft MuseumTV in ons museum opnames
gemaakt voor een minidocumentaire. Deze documentaire
laat in een klein kwartier zien wat er allemaal te zien en
te beleven is in ons museum. Naast de documentaire zijn
er mooie teasers gemaakt voor social media.
De documentaire is te zien op MuseumTV en op onze
eigen website. Dit project is mogelijk gemaakt met
financiële steun van de provincie Gelderland.
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Winterstop
Ieder jaar sluiten we in januari voor twee weken om het museum
weer wat te verbeteren. In 2020 hebben we ons gericht op de
Hattemzaal. Omdat onze collectie zich uitbreidt wilden we
meer ruimte om werken te kunnen hangen. We hebben nu
werken van meer recente datum kunnen tentoonstellen. De
kast met archeologische vondsten is verplaatst, waardoor de
raampartij aan de achterkant beter tot zijn recht komt.
Daarnaast zijn er veel losse klussen gedaan zoals het poetsen
van de monstrans, bijwerken van deurposten, het maken van
een extra kast in de keuken en educatieblokken.
Binnenplaats

GE
BO
UW

In oktober is er een start gemaakt met het aanpassen van de
binnenplaats. In samenwerking met het Beeldhouwersgilde
Hattem wordt de ruimte geschikt gemaakt voor een
beeldentuin. Hier komen werken van Bé Thoden van Velzen en
wisselend werk van andere beeldhouwers.
Daarnaast zal de vrijgekomen ruimte benut worden om rustig
te kunnen zitten met een kopje koffie of thee en voor kleine
bijeenkomsten in de buitenlucht. Te denken valt hierbij aan
workshops, openingen en mini-concerten.
Monitoring gebouw
Ons museum is gevestigd in twee 16e eeuwse panden. Door de
eeuwen heen is er enige verzakking ontstaan en dit wordt op dit
moment gemonitord. In het pand zijn op verschillende plekken
meetapparaatjes geplaatst om de verzakking in kaart te brengen.
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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.
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VRIJ
WIL
LIG
ERS

Personeel
Het is een moeilijk jaar geweest met de vele sluitingen. De
periodes daartussen kenmerkten zich door anderhalvemeterregels,
desinfectie en mondkapjes. Het viel niet mee om aan dit alles te
wennen. Bovendien was het voor een aantal vrijwiliigers ook lastig
om de keuze te maken om wel of niet aan het werk te gaan in het
museum. Uiteraard is ieders mening hierover gerespecteerd en
hebben we met de mensen die dat konden het museum draaiende
gehouden.
Met extra schoonmaak, tijdsloten en afstand houden was dat niet
altijd even makkelijk. Een groot compliment dan ook voor al onze
vrijwilligers. Gezamenlijk hebben we ervoor kunnen zorgen dat
het museum open kon zijn. De bezoekers hebben daar ook hun
waardering over uitgesproken.
Afscheid
Johan Broekhuis
Op 10 maart 2020 namen we afscheid van Johan Broekhuis. Johan had
toen 33 jaar bij het Voerman Museum Hattem gewerkt als gastheer.
John was zelf ook kunstenaar en maakte prachtige aquarellen. Op 26
juli 2020 bereikte ons het trieste bericht dat Johan is overleden. We
missen hem.
René Kinket
Op 10 mei 2020 mei overleed René Kinket heel erg plotseling. René
was kunstenaar en Hattemer in hart en nieren. Voor het museum
heeft hij heel veel gedaan. Bestuurslid, educator en gastheer
waren een paar van zijn verdiensten die hij voor het museum heeft
gedaan. We missen René enorm. Op dit moment hebben wij een
tentoonstelling van zijn werk: ‘René Kinket, beeldend verteller’. René
bezat de gave om kunst om te zetten in woorden. Dat deed hij op
zo’n manier dat je de diepere essentie van het kunstwerk kon zien.

VRIEN
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.
Schenking Kees van Rijckevorsel
Twee pentekeningen van Gerrit Nicolaas Woudt
zijn door Kees van Rijckevorsel via de Vrienden
aan het museum geschonken. De werken bieden
een verschillende kijk op Hattem. Een waterrijk
beeld met boten en een agrarisch beeld met
graanschoven. Woudt was een Zaanse kunstenaar.
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Het bestuur van de Vrienden van het
Voerman Museum Hattem:
van links naar rechts:
Bea Jansen
Carla te Winkel
Anneke ten Pas
Herman Schouten
Mariiëlle Karssing

Mocht u ook graag Vriend van het museum
willen worden dan kunt u dit doorgeven via
vriendenvoerman@gmail.com

BEST
UUR
Het jaarverslag van 2020 ligt voor ons. Het is een bijzonder jaar
geweest, dat nog doorloopt in het huidige jaar.
Het virus heeft danig huisgehouden in ons dagelijkse bestaan
en trok een behoorlijke wissel op de organisatie in het museum,
net als bij vele andere organisaties. De aandacht diende veelal
gefocust te zijn op niet museale zaken. Binnen de beperkingen
en wisselingen in openstellingen, voelden directeur, vrijwilligers en
bestuur zich plotseling in een heel andere positie gebracht.
Des te meer is het compliment aan hen allen zeer op zijn
plaats. Op een flexibele wijze is het museum omgegaan met de
overheidsmaatregelen, waarbij nog meer de aandacht kwam te
liggen op het tonen van de gastvrijheid. Chapeau!
Tegelijkertijd bleven de lopende zaken de aandacht vragen. Daarbij
werd nadrukkelijk een beroep gedaan op de creativiteit: hoe ga
je om met het veranderde normaal, hoe richt je het museum in
voor de toekomst en hoe kun je alert inspelen op wijzigingen en
ontwikkelingen in het nieuwe normaal.
Het bestuur heeft zich vooral op deze zaken moeten concentreren,
waarbij steeds de continuïteit van het museum het uitgangspunt
is. Daarbij zijn de begeleiding en financiële bijdragen van
gemeentebestuur, provincie Gelderland en landelijke regelingen
een dankbare steun gebleken. Dank zij deze hulp is het jaar 2020
niet verliesgevend geweest en konden de reserves in stand blijven.
Dit voelt als een hele geruststelling.
Ondertussen zijn we als bestuur, samen met de directeur en
vrijwilligers ons aan het voorbereiden op de nabije toekomst met
nieuwe tentoonstellingen, het in stand houden en aanvullen van
onze collectie en ontwikkelen van mooie applicaties. Met als
doel om het museumbezoek en de bekendheid van het Voerman
Stadsmuseum Hattem te blijven promoten.
Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Harrie van de Ven
Voorzitter

John van der Linden
Secretaris

Allard van der Meer
Penningmeester

Bertus van ‘t Holt
Lid
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Blikvanger-app
In 2020 was het eindelijk zover: de blindenapp Blikvanger kon in gebruik
worden genomen!
Na een lange aanloopperiode is in het begin van 2020 veel gebeurd. Paul
van der Ham en Johan Akkerman namen het voortouw om het verhaal
rond de collectie in het museum om zo’n manier vorm te geven dat de
kunstwerken in 3d-geluid werden opgenomen en gemonteerd. En dat de
tentoonstellingsruimte zo werd ingericht dat ook blinden en slechtzienden
voldoende aanknopingspunten hebben om de kunst te kunnen ervaren.
Johannes van den Berg van de frima DevRepublic verzorgde de technische
omgeving van de app.
Via de firma Dedicon kregen we zogenaamde tactiele werken. Het schilderij
‘De nonnetjes’ van Jo Koster werd op zogenaamd zwelpapier afgedrukt,
waardoor iemand met een zichtbeperking het schilderij kan voelen.
Met behulp van stemacteurs, speciaal gearrangeerde
pianomuziek, studiogeluid en zelfs een getuigenverslag van
de storm bij Boruclo, is een geweldige audiotour tot stand
gekomen. De tour is door mensen met een zichtbeperking
en begeleiders getest en ze waren heel enthousiast.De app
is nu geinstalleerd op twee telefoons die in het museum
geleend kunnen worden. De app reageert op de verschillende
beacons in het museum waardoor de audiotour vloeiend in
elkaar overloopt.
We hebben veel aandacht in de pers gekregen en er zijn
plannen om de app verder uit te zetten naar andere musea.
We zijn de Raak Stimuleringsprijs, Erfgoed Gelderland
en het Prins Bernard Cultuurfonds heel dankbaar dat ze
ons financieel deze mogelijkheid hebben geboden om dit
project te ontwikkelen.
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We kunnen tegenwoordig niet meer zonder social media. Vooral in
de corona-tijd was het nog belangrijker om de zichtbaarheid van
het museum daarop bij te houden.
We hebben naast de website 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.
Kijk eens op onderstaande accounts en volg ons!

SOC
IAL
ME
DIA

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

https://twitter.com/voermanmuseum

https://www.instagram.com/voermanmuseumhattem
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Wat gaat 2021 ons brengen?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. De eerste maanden moeten we
al gesloten bijven. We hebben in die tijd al wel veel klussen kunnen
doen en twee nieuwe tentoonstellingen kunnen opbouwen. ‘René
Kinket, beeldend verteller’ is de ene tentoonstelling. Een eerbetoon
aan het werk van René Kinket die ons in 2020 ontvallen is. De andere
tentoonstelling heet ‘Tour d’Europe, langs ideaalsteden in de late
middeleeuwen’. Deze tentoonstelling vertelt over het ontstaan van
ideaalsteden, waar ook Hattem zich toe mag rekenen. Een interessante
geschiedenistentoonstelling. Deze twee tentoonstellingen zijn in
elk geval tot 31 mei te zien. Een en ander hangt nog sterk af van de
lockdown.
In de zomer willen wij een tentoonstelling maken over het leven en
werk van Jan Voerman jr. Bij deze tentoonstelling zal ook het boek
dat Peter Voerman heeft geschreven over de familie Voerman, een
familiegeschiedenis, gepresenteerd worden. In de tentoonstelling
zullen vooral veel stukken uit het familiearchief te zien zijn. Wanneer
deze tentoonstelling precies van start gaat moet nog bezien worden.
Houd onze berichtgevingen in de gaten!

TOE
KOM
ST
BLIK

We wensen u een heel fijn en gezond 2021 toe.
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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

