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Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen periodes? Aan het begin staat Maris zelf, die er  voor 

heeft gezorgd (al zo'n vijftig jaar geleden) dat er een stichting kwam die zijn huis, tuin, vermogen en 

kunstcollectie zou erven. Na Maris' dood in 1996 begon er een periode van grote werkzaamheden. 

Dankzij financiële bijdragen van de Rabobank en van de gemeente Heumen konden het oude 

woonhuis en werkatelier worden getransformeerd tot ateliermuseum en er kwam een complete 

wooneenheid bij voor een beheerder. In dit atelier kwam grote tafels, de vroegere tafels van B&W 

van Heumen, in de woonkamer kwam een bar.  Er werden vele werken gerestaureerd, op sokkels 

geplaatst, opgehangen, tekeningen werden ingelijst en opgehangen, er kwam een piepklein depot 

met kasten en garderobe.   

Zeven jaar na Maris' dood begon het museum te draaien. De eerste tentoonstellingen werden 

georganiseerd, o.a. een fototentoonstelling van Maris leven en werk. Er was de nodige publiciteit, 

het museum werd op de kaart gezet, uit de hele regio kwam men kijken. Er werden ook veel plannen 

gemaakt voor restauratie van de beelden buiten en binnen. Helaas zijn die plannen slechts in 

beperkte mate gerealiseerd want de grote bedragen die daarvoor nodig waren werden niet 

gevonden. Bovendien slaagde men er ook niet in de lopende exploitatie sluitend te krijgen, zodat er 

aan het einde van het eerste lustrum al hardop gesproken werd over de mogelijkheid van sluiting van 

het museum.  

Voor het tweede lustrum was er dus werk aan de winkel. En gewerkt is er. Er waren ook grote 

ambities. 

1. Tentoonstellingen: sinds najaar 2009 hebben we al dertien tentoonstellingen georganiseerd die 

zorgden voor publiciteit, toeloop en inkomsten. 

2. Uitbreiding : de collectie meer representatief maken voor het totale oeuvre van Maris. We zochten 

met name meer religieus werk uit de jaren dertig-veertig-vijftig en grotere werken, en dank zij vele 

schenkingen vanuit parochies en kloosterordes is die ambitie volledig verwezenlijkt. 

3. Inventarisatie: ook daarin hebben we een belangrijke stap gezet, hetgeen zijn beslag heeft 

gekregen in een mooie eerste catalogus. 

4. Inrichting: overzichtelijker maken, hetgeen nodig was door de vele aanwinsten. Dat hebben we 

gedaan door aan de voorzijde een aantal werken in blauwe keramiek te groeperen, omdat de 

bijdrage van Maris met name op het gebied van keramiek zeer opmerkelijk is, zoniet uniek. In welk 

museum vindt men zoveel kunstwerken met voorstellingen van mens, dier en landschap, in 

keramiek? Dat is bovendien een aspect waarmee het museum iets kan vertellen over de identiteit 

van onze cultuur. Nederland als land van rivieren en klei, waar baksteen ruimer voorhanden is dan 

natuursteen en keramiek een langere traditie kent dan werken met kalksteen, marmer of graniet. 

5. Merchandising: we hebben nu boekwerken, kaarten en reproducties in de aanbieding en we 

verkopen een prachtig beeldje. Met dat al konden we realiseren wat misschien wel de belangrijkste 

ambitie was van deze lustrumperiode: het museum financieel gezond maken. Terwijl het eerste 



lustrum werd afgesloten met een forse schuld kunnen we het tweede lustrum afsluiten met een 

sluitende begroting en zelfs met (bescheiden) reserves voor restauratie van de collectie, voor 

publicaties en voor groot onderhoud van het huis. Dat dat mogelijk is geweest danken we, het zij hier 

nog maar eens gezegd, aan de inzet van zo'n 25 tot 30 vrijwilligers. Eigenlijk zou ik hier een litanie 

van namen moeten brengen, want iedere vrijwilliger verdient het genoemd te worden. Dat zou 

echter te lang duren, maar het zij mij vergunt toch een aantal mensen individueel te bedanken, dat 

geeft u bovendien een indruk van het werk dat hier verzet wordt. Voor de tuin ( Peter Poos), de 

horeca (José Schelvis e.a.), voor de restauratie van beelden en tekeningen (Jan Broekhof en Joop 

Hemmelder), voor lay-out end. (Gerton Hermers en zijn bureau), voor de financiën (het 

accountantsbureau van de heer Denissen), voor het beheer (Wim Akkers en Frans Wildenborg) en 

voor het secretariaat (Pitt Hennekens. Sinds kort hebben we een nieuw bestuurslid dat zich met de 

website bezighoudt (Paul Verheijen), zodat die activiteit binnen het bestuur blijft en veel efficiënter 

loopt. Ik zou hier nog meer namen moeten noemen, bijvoorbeeld van alle rondleiders, maar u kent 

ze allemaal.  

 

Wat zijn onze ambities voor de komende vijf jaar, voor het derde lustrum? Eerlijk gezegd is dat op dit 

moment nog niet zo duidelijk. We hadden bijna de financiering rond voor een compleet nieuwe 

galerij, waardoor het hele museumgebeuren naar een hoger niveau getild had kunnen worden, maar 

door het overlijden van de hoofdsponsor is de verwerkelijking van dat plan onzeker geworden. We 

hebben nieuwe publicaties in voorbereiding over Els Tervoort en Maris.  

 

Dan iets over de inrichting. Het Marishuis is een ateliermuseum. Dat impliceert twee dingen: atelier 

en museum.  Nu is een kunstenaarsatelier meestal rommelig is,  want er wordt geleefd. Het mag een 

wat spontane uitstraling hebben en de indruk wekken dat de kunstenaar er ieder moment kan 

binnenlopen.  Een museum echter veronderstelt ordening, logische opbouw, je moet er wijzer van 

worden. Hier zijn dus twee zaken die haaks op elkaar staan. Het is een dilemma waar geen oplossing 

voor is. De huidige situatie is zo gegroeid. Er zit al een stuk orde in, in de tekeningenzaal domineren 

de tekeningen, in het atelier de beeldwerken , met een wand geheel gewijd aan blauwe keramiek. 

Misschien komt er nog een wand met portretten.  

 

Tot de vrijwilligers zou ik dus willen zeggen. Verwijten bezoekers dat het hier overvol en chaotisch is, 

dan zeg je dat dat nu juist de bedoeling is, want het is een ateliermuseum. Verwijten bezoekers dat 

het wel wat geordend is voor een kunstenaarsatelier, dan zeg je dat dat nu juist de bedoeling is want 

het is een ateliermuseum  

 

Alles bij elkaar hebben we een bijzonder goed lustrum achter de rug, waarin veel is gebeurd, de 

collectie is opgeknapt, verrijkt en geordend, hetgeen ook nog geresulteerd heeft in het verkrijgen van 

de definitieve museumstatus.  

 



Ik spreek dan ook de hoop en de verwachting uit dat de komende tien jaar minstens zo succesvol 

zullen worden als de afgelopen paar jaar. 

  

 

  

 

 


