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Colofon
Dit is het jaaroverzicht 2021 van het Voerman Stadsmuseum 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 Stadsmuseum 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 Stadsmuseum Hattem.
Het jaaroverzicht van het Voerman Stadsmuseum Hattem is een overzicht van het jaar
2021 en een vooruitblik op het jaar 2022. Het financieel jaarverslag wordt apart gepubliceerd.
Contact:
Voerman Stadsmuseum Hattem
Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
038 444 28 97
info@voermanmuseumhattem.nl
www.voermanstadsmuseumhattem.nl
Tekstredactie:
Ron Maat
Daphne Maas
Vormgeving:
Daphne Maas							Juni 2022
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Voorwoord
Beste lezer,

Het jaar 2021 stond helaas nog steeds in het teken van Corona.
Daardoor zijn we maar een half jaar open geweest voor publiek.
Een belangrijke ontwikkeling dit jaar was onze naamswijziging naar
Voerman Stadsmuseum Hattem. Hiermee versterken we onze band
met Hattem en zijn verleden.
Door de lange lockdowns en de subsidiemogelijkheden hebben we
mooie dingen kunnen doen, die anders niet mogelijk waren.
In het eerste half jaar dat we dicht waren hebben we de tentoonstelling ‘Gevangen in een paradijs’ rond het werk van Jan Voerman
jr. kunnen voorbereiden. De samenwerking met de familie Voerman
was weer een mooie ervaring.
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 2022 weer
graag in ons museum.
Daphne Maas
Directeur
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Tentoonstellingen
Ook in de maanden dat het museum gesloten was ging het werk achter de
schermen door. Er werd in de eerste maanden van 2021 gewerkt aan twee nieuwe tentoonstellingen. Ten eerste: ‘René Kinket beeldend verteller’. Een tentoonstelling rond het werk van de in mei 2020 onverwacht overleden kunstschilder
en vrijwilliger voor het Voerman Stadsmuseum
Hattem René Kinket.
Daarnaast werd in de grote tentoonstellingruimte ‘Tour d’ Europe langs ideaalsteden in de
late Middeleeuwen’ gepland. Deze expositie
voerde ons mee naar het onstaan van diverse Europese steden: naast Hattem waren
dat het Franse Montflanquin, de Poolse stad
Torun, Cadernarfon in Wales en het Italiaanse
San Giovanni Valdarno. De tentoonstelling is
samengesteld door stedenbouwkundige Jan
Brouwer.
Deze twee tentoonstellingen waren te zien toen het museum op 9
juni weer publiek mocht ontvangen.
In de Zicht op Hattem-zaal was eind 2020 de ministentoonstelling ‘Van Oudheid kamer (1947) tot Voerman Stadsmuseum Hattem (2021)’ ingericht. Deze
tentoonstelling richtte zich op de ruim zeventigjarige geschiedenis van ons museum en tevens werd hiermee eind 2020 de al langer geplande naamswijziging
tot Voerman Stadsmuseum Hattem aangekondigd. Een nieuwe naam die bij de
heropening in juni een definitief karakter kreeg.
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Gevangen in een paradijs
De tentoonstelling ‘Gevangen in een
paradijs’ werd 17 juli geopend en was
daarmee de opvolger van ‘Tour d’ Europe
langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’. Tegelijk met de opening van de
tentoonstelling werd 17 juli ook het gelijknamige boek gepresenteerd. De opening
vond plaats tijdens de Gelredag. Omroep
Gelderland zette die dag tijdens diverse
uitzendingen Hattem en ons museum
speciaal in het zonnetje. Het museum
had voor die gelegenheid een reeks acitiviteiten in de stad georganiseerd.
’Gevangen in een paradijs’ toonde
attributen uit het familiearchief zoals
een oude glasplaatcamera waar Jan
Voerman senior vanaf 1900 mee fotografeerde, de schilderkist van Jan Voerman
junior, brieffragmenten, en lithodrukken.
Van Jan Voerman junior werd ook veel,
vaak nog niet eerder geëxposeerd werk
tentoongesteld. De tentoonstelling was
tot 30 november 2021 in het museum te
bekijken.
Het boek is geschreven door Kees
Opmeer uit Ruinen, in samenwerking
met Peter Voerman en diens zoon Tijs.
‘Gevangen in een paradijs’ is in de museumwinkel te koop voor € 34,95.
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Waar tijd niet meer telt
De tentoonstelling ‘Waar tijd niet meer telt’ werd zaterdag 25 september 2021 geopend.
Deze tentoonstelling draaide geheel om het werk van ‘urbex-fotograaf’ Hans Borst uit
Hattem. Urbex is een samenvoeging van de woorden ‘urban exploring’, wat staat voor
‘stedelijk verkennen’. Hans Borst fotografeert in verlaten gebouwen en op niet openbaar
toegankelijke locaties. Zijn foto’s geven een indrukwekkend beeld van wat hij tijdens zijn
omzwervingen allemaal tegen komt. ‘Waar tijd niet meer telt’ loste de expositie ‘René
Kinket, beeldend verteller’ af. De foto’s van Hans Borst waren aanvankelijk tot 17 januari
2022 te bekijken, maar deze tentoonstelling werd tot en met 17 april 2022 verlengd.
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De dingen dichtbij
Bezoekers konden sinds zaterdag 11
december onze tentoonstelling ‘De Dingen
Dichtbij’ bekijken en kennis maken met
het prachtige werk van de Deventer
kunstenaar Jaap Nieuwenhuis. Hij put
inspiratie uit de directe omgeving thuis,
met zijn huis en tuin als inspiratiebronnen.
Nieuwenhuis maakt aquarellen, waarvan
een aantal zelfs is aangekocht door het
Rijksmuseum. Door de coronamaatregelen
hebben we de tentoonstelling niet
feestelijk kunnen openen, maar voor het
publiek bleef deze een echte aanrader.
Ter gelegenheid van de 95ste verjaardag
van Jaap Nieuwenhuis verscheen in
februari 2022 tevens een boek, dat onze
tentoonstelling verder onderstreepte.

‘De dingen dichtbij’ zoomde in op deze
periode uit het artistieke leven van
Nieuwenhuis. Tientallen werken werden
getoond, zowel uit eigen collectie, als uit
bruiklenen.

Na 2000 begon Jaap Nieuwenhuis met het
vastleggen van zijn omgeving. Zijn huis en
tuin werden de inspiratiebronnen voor zijn
werk.

De tentoonstelling zou aanvankelijk in
mei eindigen, maar werd verlengd tot 15
augustus.

Jaap Nieuwenhuis en Paula Ties leerden
elkaar kennnen op de Rijksacademie
in Amsterdam. Ze gingen in 1947
samenwonen en trouwden twee jaar
later. Sindsdien woonden zij in Welsum,
gemeente Wijhe-Olst. Na het overlijden
van Paula Ties in 2000 trouwde hij met
kunstenaar Betsy van de Meer. In 2018
verhuisden ze naar Deventer en daarmee
keerde Nieuwenhuis terug naar de stad
waar hij geboren was.
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In en uit
lockdown
De lockdown die half december 2020 inging werd in de eerste maanden van 2021 diverse malen verlengd. Uiteindelijk zou het museum pas
in juni 2021 weer open gaan.
Voor de werkzaamheden die waren gepland tijdens de jaarlijkse
winterstop half januari, veranderde dit weinig. En dus kon er worden
geschuurd, geschilderd en schoongemaakt. En werden twee nieuwe
tentoonstellingen voorbereid.
Het museum ging dan op dinsdag 9 juni weer open voor het publiek.
Wel was het toen nodig om vooraf een bezoek met tijdslot te reserveren.
Na de zomer kreeg ons museum opnieuw te maken met coronamaatregelen. Zo moesten de bezoekers sinds zaterdag 6 november
gecontroleerd worden op hun QR-code. Onze medewerkers aan de
balie kregen hiervoor gelukkig alle medewerking van onze bezoekers.
Ook werd het dragen van een mondkapje weer verplicht. Het kabinet
besloot zaterdag 18 december dat de Nederlandse musea vanaf zondag 19 januari weer dicht moesten. Zo eindigde 2021 toch weer in een
lockdown, die tot woensdag 26 januari 2022 zou duren.
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Naamswijziging
De heropening van het museum op 9 juni werd uitgekozen als moment om de
naamswijziging in te voeren. Voerman Museum Hattem werd vanaf dat moment
Voerman Stadsmuseum Hattem.
Deze keuze is gemaakt omdat we ons als museum voor kunst, geschiedenis en
archeologie nauw verbonden voelen met de stad Hattem. In ons museum zie je niet
alleen kunst van Hattemse kunstenaars en kunst die over Hattem is gemaakt, maar
kun je ook de geschiedenis van Hattem beleven. In ons museum vind je bijvoorbeeld
de Schepenkist van Hattem, de sabel van Herman Willem Daendels, maar ook de
geschiedenis van het kasteel de Dikke Tinne. De unieke klokbeker en klokbekerschaal zijn voorbeelden van prachtige archeologische vondsten die te zien zijn in het
museum.
Met de nieuwe naam werd ook een nieuw logo geintroduceerd dat de twee puntgevels verbeeldt van de twee historische panden waarin het museum is gevestigd. Een
naam en logo om trots op te zijn en de toekomst in te gaan met een sterke band met
de stad Hattem.
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Collectie
In 2021 heeft het Voerman Stadsmuseum Hattem de
collectie weer kunnen uitbreiden met werken voor
de vaste collectie. Een aantal is aangekocht, maar
we hebben ook weer prachtige schenkingen mogen
ontvangen. Eind 2021 is ook besloten om ons abonnement op AdLib op te zeggen en over te stappen
naar Memorix Maior. Deze database is gelinkt aan
de collecie Gelderland, is eenvoudiger en daardoor
makkelijker te beheren.

Willem Bastiaan Tholen

Schilderkunst
Het Voerman Stadsmuseum Hattem
heeft twee werken verkregen uit een
schenking van Wietse van den Noort
uit Den Haag. Het ene is een landschap
van Jan Voerman senior, waarop een
weidelandschap met koeien te zien
is. Het andere is een tekening met
zicht op Hattem van Willem Bastiaan
Tholen. De aanwinsten hebben in elk
geval voorlopig een plekje gevonden
op het kantoor. Mogelijk zijn ze binnen
afzienbare tijd ook in het museum zelf
te zien.

Jan Voerman sr.

In december 2021 kocht het museum
een werk aan van Willem Alexander
Knip (Amsterdam 1883 - Blaricum 1967).
Het betreft een olieverf op doek (45,
9 x 60,9 cm) getiteld: “Haven in
Hattem”. Linksonderin is het doek
gesigneerd. Voor het werk wordt nog
gezocht naar een geschikte plek op
zaal.
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Willem Alexander Knip

3D voor klokbeker en -schaal
Ook een aanwinst was de driedimensionale presentatie van de klokbeker en
klokbekerschaal. Deze bijzondere collectiestukken zijn maar liefst 4.000 jaar oud. Ze
hebben een plekje in de grote vitrinekast, die staat opgesteld in de Zicht op Hattemzaal van het museum. In de ruimte boven deze twee archeologische topstukken is
nu een 3D-presentatie te bekijken. Via een speciale techniek worden hologrammen
geprojecteerd die een driedimensionale levensechte weergave geven van de klokbeker,
de klokbekerschaal en het graf waarin deze in 2012 in Hattem werden gevonden. De
3 D-presentatie is voor het Voerman Stadsmuseum Hattem ontwikkeld door Tijdlab.
Deze specialisten passen voor het verzorgen van driedimensionale
presentaties de modernste technieken toe.
Verder zijn de klokbeker en –schaal ook in 3D te bekijken op de website
van collectie Gelderland van Erfgoed Gelderland. Scan de qr-code om
deze te bekijken.
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Beeldentuin
In ons museum is 15 oktober de beeldentuin
geopend. Deze beeldentuin, gevestigd op de
binnenplaats van het museum, is ingericht
in samenwerking met het Beeldhouwersgilde
Hattem. Werken van vijf kunstenaars van
dit gilde zijn hier te bewonderen. Tijdens de
openingsbijeenkomst gaven museumdirecteur
Daphne Maas en voorzitter van het gilde Dries
Jonker aan verheugd te zijn dat de al langer
beoogde samenwerking nu definitief is begonnen.
Henk Beernink verzorgde namens het gilde een
introductie van de kunstenaars en hun werken
die vanaf heden te zien zijn. Voor de inrichting
van de binnenplaats annex beeldentuin heeft
Henk Beernink het museum voorzien van een
aantal sokkels, waarop de beelden zijn geplaatst.
Het is de opzet dat ongeveer elk half jaar de
beeldhouwkunst wordt omgewisseld voor weer
vijf andere werken.
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Schenking Voerman
Peter Voerman, kleinzoon van Jan Voerman jr. en achterkleinzoon van Jan Voerman sr.
heeft in november nooit eerder vertoond werk aan ons museum geschonken. Het gaat
met name om jeugdwerk van zijn opa. Dit werk bevond zich in het familiearchief dat
Peter Voerman beheert. De schenking bestaat onder meer uit de eerste tekenschriften
van Voerman jr., schetsen voor de Verkadealbums die hij vanaf zijn vijftiende maakte,
persoonlijke documenten zoals brieven aan zijn opa Ericus Verkade en kalenderbladen
die hij voor zijn opa Verkade maakte.
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In de media

Kennis maken dankzij
documentaire
Ons museum heeft een uitgebreid
educatief programma, dat met name de
basisscholen sterk aanspreekt. Nieuwtje
op dit terrein is dat het museum een
speciale documentaire ‘De schatten
van Hattem’ heeft laten maken. Deze
verscheen tegen het eind van 2021. In de
documentaire maken we op een speelse
wijze kennis met de kunst, geschiedenis
en archeologie die we in het Voerman
Stadsmuseum Hattem tegenkomen. We
kijken zelfs mee over de schouder van
Jan Voerman senior, schilderend langs
de IJssel, die daar bezoek krijgt van zijn
vrouw Anna.
Paul van der Ham van iGlow uit Zwolle
tekent voor deze fraaie productie. Deze
documentaire is mede mogelijk gemaakt
dankzij financiële ondersteuning van het
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Prins Bernhard Cultuurfonds. Scan
de code om de documentaire te
bekijken.

Museum TV
Museum TV was in december 2020
opnames komen maken voor een filmpje
dat in februari op de site werd geplaatst.
In ruim zes minuten geeft dit filmpje een
beeld van wat ons museum zoal te bieden
heeft. In de minidocumentaire nemen
Daphne Maas en Bertus van ’t Holt de
bezoeker mee op een virtuele toer door
het museum, Het filmpje is ook nu nog de
op site van Museum TV te bekijken.
Scan de code om het filmpje te bekijken.

Opening expositie als
verrassing
Omroep Gelderland maakte donderdag
8 april in het museum opnames voor
het tv-programma ‘Van Gelders Grijs’.
Presentator Jochem van
Gelder sprak met Diny Kinket
over haar vrijwiligerswerk.
In dat gesprek kwam ook
de tentoonstelling aan bod
van haar in 2020 overleden
man René Kinket. Jochem van Gelder
bezocht met Diny de expositie en voor
die gelegenheid was er een speciale
‘kleine’ opening georganiseerd.
Vrijwilliger Duco Schotborgh en zijn
kleinkind Koen deden mee aan de
‘grootouder-kleinkind quiz’. Met succes
overigens. Het programma werd op 9
mei uitgezonden. Scan de code.

Gelredag
De presentatie van tentoonstelling
en boek ‘Gevangen in een paradijs’
die stond gepland voor zaterdag 17

juli werd extra feestelijk. Het museum
was die dag het bruisende middelpunt
tijdens de eerste Gelredag van Omroep
Gelderland. De omroep verzorgde de
hele dag uitzendingen vanuit Hattem.
In en rond het museum en op andere
plekken in Hattem werden er tal
van activiteiten die allemaal gratis
toegankelijk waren.
Het museum was die dag gratis of
op vertoon van de Museumkaart
toegankelijk. Op de binnenplaats
verzorgde harpiste Regina Ederveen
een koffieconcert. Voor de deur van
het museum was de hele dag een
kunstboekenmarkt. Bezoekers konden
gratis deelnemen aan een rondleiding
door het museum, of aan een
stadwandeling. De omroep verzorgde
de hele dag uitzendingen vanuit
Hattem.
De Andreaskerk was geopend voor
bezichtiging en in de Gasthuiskerk
verzorgden Peter Voerman en
kunstkenner Wietse van den Noort
een openbare lezing over de familie
Voerman.
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Evenementen
Door de Covid-pandemie en de herhaaldelijke lockdowns en restricties hebben we
weinig evenementen kunnen organiseren in 2021.

IJssel schilderen
Net als in 2020 werd in september weer een schilderevenement langs de IJssel
gehouden. Zo’n zestig deelnemers waren zaterdag 4 september langs de IJssel
bij Zwolle verzameld. Geheel in de geest van Jan Voerman senior legden zij het
IJssellandschap vast. Dit project was net als vorig jaar een initiatief van IJsselliefhebber
Wim Eikelboom onder meer actief met de podcast Rivierverhalen. Het evenement was
ook onderdeel van de IJsselbiënnale, die een breed aanbod aan evenementen in het
IJsselgebied bood. De op deze dag gemaakte kunst was later op diverse plekken in
Hattem te zien, ook in ons museum.

Kunstmaand
Ons museum deed in mei mee aan de
kunstmaand met een route door de stad voor
een raamexpositiewandeling. Een belangrijk
onderdeel van deze wandelroute voerde
langs winkels en bedrijven die in hun etalages
kunstwerken laten zien. Speciaal voor het
Voerman Stadsmuseum Hattem maakte
kunstenares Roeli Rumscheidt tien werken,
die precies pasten achter de raampjes van het
museum.
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Gastvrijheid
Bezoekcijfers 2021
Het zal duidelijk zijn dat de bezoekcijfers afgelopen jaar
niet erg goed waren. Doordat we maar 50% van de tijd
open konden en ook niet het maximale aantal bezoekers
konden ontvangen konden we 4620 bezoekers noteren.
Ons museum scoort een 4.3 (uit 5) op GoogleMyBusiness.
Een paar reacties van bezoekers:
“Zeer toegewijde supoosten, en ze mogen trots zijn
op dat mooie museum. Goede indruk van het leven in
Hattem gekregen en mooie schilderijen. Ga er naar toe.
Zeer de moeite waard.”
“Verrassend mooi museum met een interessante collectie. Gevestigd in een prachtig pand en allerhartelijkst
ontvangen door de medewerkers. Absolute aanrader!”
“schitterende schilderijen van Voerman jr. Kunst met
een grote K. Gastheer bijzonder informatief en heerlijk
bevlogen over het museum. Een echte aanrader”
“Geweldig interessant museum. Zéér de moeite waard”
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Educatie
Schilderen met Voerman

Kennis overdragen op de jeugd is belangrijk. Daarom biedt het
Voerman Stadsmuseum 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 Voerman Stadsmuseum Hattem 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 in 2020 van start gegaan rondom
de 4000 jaar oude klokbeker. Er is al veel belangstelling voor dit
programma.

Educatieteam

We hebben een enthousiast educatieteam dat nauw samenwerkt
met Cultuurplein Noord Veluwe en het programma voor de
basisscholen: Reizen in de Tijd.
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Vrijwilligers
Bij het Voerman Stadsmuseum 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
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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 Stadsmuseum
Hattem niet verveelt. De sfeer is dan ook
altijd goed.
Door alle restricties was er geen
personeelsuitje, maar hebben we wel een
leuke avond kunnen organiseren met een
borrel en een leuke quiz.
Onze reviews op Google Business laten
zien dat het personeel erg gewaardeerd
wordt. De woorden fantastisch, bevlogen
en zeer gastvrij worden vaak genoemd!!

Bestuur
2021 is een bijzonder jaar geweest.
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.
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 2021 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
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Vrienden

Het Voerman Stadsmuseum Hattem
heeft een grote schare vrienden die
het museum een warm hart toedraagt.
Dankzij de vrienden heeft het museum
de mogelijkheid om de collectie uit te
breiden met nieuwe werken.
Bulletin
Halfjaarlijks geven de vrienden een
bulletin uit met nieuwsfeiten rondom
het museum.
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Het bestuur van de Vrienden van het
Voerman Stadsmuseum Hattem:
van links naar rechts:
Bea Jansen
Carla te Winkel
Anneke ten Pas
Herman Schouten
Mariëlle Karssing
Wilt u ook vriend worden van het
museum? Mail naar
vriendenvoerman@gmail.com

Beleid

Het beleid van het Voerman Stadsmuseum Hattem staat beschreven in het
beleidsplan 2017-2022.
In dit beleidsplan wordt beschreven wat het museum voor ogen staat
met betrekking tot de collectievorming, het tentoonstellingsbeleid, het
personeelsbeleid en gebouwzaken.
Het museum volgt bij het uitvoeren van het beleid de ethische code voor musea
zoals die beschreven is door de International Council of Museums. Deze code is te
vinden op www.icom.nl.
Naast deze code werkt het museum volgens de Fair Practice Code (www.
fairpracticecode.nl) en de Code Diversiteit en Inclusie in de culture sector (www.
codedi.nl).
De gestelde doelen in dit beleid
zijn tot nu toe behaald en er wordt
al gewerkt aan nieuw 5-jaren
beleidsplan voor de periode 2022 2027.
In 2021 hebben we net als
voorgaande jaren weer een
winterstop gehad in januari. Met
hulp van vele vrijwilligers is toen
weer een heel aantal klussen
opgeknapt.
De samenwerking met de verhuurder
van ons pand, de gemeente Hattem,
en met Monumentenwacht is dit
jaar ook weer goed verlopen.
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Museumwinkel
De winkel van het Voerman Stadsmuseum Hattem heeft in de afgelopen
jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De winkel wordt steeds vaker
bezocht door winkelend publiek, ook als dat geen bezoekers van het
museum zijn.
Het assortiment is steeds diverser en aantrekkelijker geworden en de omzet
is ieder jaar nog gestegen.
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Toekomstblik

We hopen uiteraard dat we in het jaar 2022
geen last meer zullen hebben van de Covidpandemie en dat we weer een normaal
museumjaar kunnen draaien. De bezoekers
komen zo langzamerhand weer terug.
Wat zijn de plannen?

De huidige tentoonstellingen zullen worden
verlengd. Hans Borst tot 17 april en Jaap
Nieuwenhuis tot 15 augustus. Na Hans Borst
zal er een tentoonstelling, Habitat, komen
met werk van Roeli Rumscheidt. Deze
tentoonstelling loopt tot eind augustus
en zal dan worden opgevolgd door een
tentoonstelling, Grafische Communicatie, met
werk van Bert Windhorst.
In de grote tentoonstellingsruimte zal de
tentoonstelling ‘De Dingen Dichtbij’, opgevolgd
worden door een tentoonstelling met werk
van de Noordelijke Aquarallisten. Leden van
deze groep zijn: Riny Bus, Jan van Loon, Johan
Meeske, Robin d’Arcy Shillcock, Jan Velthuis en
Dorry van de Winkel.
Verder zijn er tentoonstellingen in
voorbereiding over de Belgische invloeden
rond Voerman senior, in samenwerking met
Bruno Barat Gallery en een tentoonstelling over
kerkinterieurs rond Johannes Bosboom.
Van boven naar beneden:
Roeli Rumscheidt
Robin d’Arcy Shillcock
Bert Windhorst

27

Bezoek:
Achterstraat 46-48
8051 GC HATTEM
info@voermanmuseumhattem.nl
038 - 44 42 897
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten.
Kijk voor actuele openingstijden, nieuws en
wisselexposities op
www.voermanstadsmuseumhattem.nl
of volg ons op twitter, instagram, facebook
en TikTok.

