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Een goed jaar voor het museum 

Het museum heeft een mooi jaar achter de rug. Onlangs 
is het boekjaar 2010 afgesloten met goede cijfers, het 
inkomen is gestegen en steeds meer mensen weten de 
weg te vinden naar ons museum. Geen wonder want het 
is toch ook een van meest karaktervolle ateliermusea van 
Nederland! De catalogus blijft ook een succes, we 
kunnen nog iedere week mensen gelukkig maken met 
een mooie herinnering aan het museumbezoek.  

Het Marishuis viert de zomer

Op zondag 26 juni vond er op het Marishuis weer een 
bijzonder evenement plaats. Een muziekuitvoering in 
combinatie met een Marislezing. De muziek werd ver-
tolkt door Poëziek: een muzikaal duo bestaande uit de 
zanger Hans Meek die door Leo Driesenaar aan de piano 
werd begeleid. Ze brachten een boeiend repertoire bes-
taande uit gevoelig gezongen Nederlandstalige poëzie 
met een virtuoze pianobegeleiding. 

De lezing met powerpoint presentatie plaatst het werk 
van Maris in de context van de 20e eeuwse kunst in 
Nijmegen. Op de hem flamboyante wijze schetste Leo 
Ewals een interessant en compleet beeld van de onder-
werpen van Jac Maris en de invloed van eigentijdse 
kunstenaars en opdrachtgevers op zijn werk.  

Aanwinsten

Deze maand zijn er ook weer drie aanwinsten de collec-
tie komen verrijken. Het museum kreeg een bronzen 
crucifix aangeboden van de heer Ronny Meijers. Zijn 
familie had vroeger in de Ziekerstraat een winkel in 
religieuze artikelen en siersmeedwerk waar dit kruis-
beeld te koop was. Op de achterzijde staat geschreven 
dat het een ‘unica’ is; inderdaad hebben we nog nergens 
een bronzen crucifix van Maris gezien. Mogelijk heeft 
hij het gemaakt met verloren mal, dan is er inderdaad 
maar één exemplaar van gemaakt. Maris had meer 
contact met de zaak van Meijers-Ruiten; zo is een foto 
bewaard van een altaar dat Maris heeft ontworpen en dat 
door Meijers-Ruiten is uitgevoerd. Het bronzen crucifix 
is dus ook interessant als document over het contact van 
kunstenaar en kunsthandel. 
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In Memoriam Truus Telkamp  

Onlangs is een van de oude kennissen van Jac Maris 
overleden: Truus Telkamp. Zij werd geboren in 1918 in 
Geertruidenberg, verhuisde naar Oost-Brabant en volgde 
de kweekschool op het Gabrielcollege in Mook. Tijdens 
de oorlog was ze actief in het verzet als rayonleidster in 
de regio Vierlingsbeek en hielp bij het onderbrengen van 
onderduikers. Zo leerde ze Jac Maris kennen. In de pe-
riode september 1944 tot april 1945 was ze geëvacueerd 
bij Maris, ze sliep in een hoek van het atelier op de zijde 
van een oude parachute. Ze leerde toen het Joodse meisje 
Roo kennen die ook bij Maris inwoonde en maakte ken-
nis met Els Tervoort die na de oorlog  tekenles kwam 
nemen. Sinds die tijd heeft ze contact gehouden met Jac 
en Willy. 

De laatste twee jaar heb ik regelmatig contact met haar 
gehad. Ze praatte graag over vroeger en over de grote 
bewondering die ze had voor Jac’s kunst. Ze overwoog 
zelfs, nog tegen haar negentigste, om een boek over hem 
te schrijven en had al een map met krantenartikelen over 
Jac samengesteld. Ze bezat twee grotere kunstwerken 
van Jac. Een kunststenen beeld getiteld Muziek en Dans 
dat Maris in 1932 had tentoongesteld in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam en een keramisch werk in de 
trant van de geometrisch abstracte werken van rond 
1970. Die twee kunstwerken heeft ze nu aan het mu-
seum vermaakt. Het zijn voor het museum weer mooie 
aanwinsten, niet alleen omdat ze de collectie verrijken, 
maar ook omdat ze een herinnering zijn aan een persoon 
met wie Jac en Willy een bijzondere band hebben gehad. 

              Leo Ewals 

Vrijwilliger in het zonnetje! 
 
In deze rubriek presenteren we Anneke Bisseling. 
In januari vorig jaar raakte ze min of meer toevallig 
betrokken bij het Marishuis. Op uitnodiging van de 
Lyons Club Nijmegen kwam ze naar het Marishuis om 
van de Portugese wijnen te proeven die ter keuring 
werden aangeboden. De wijn trok haar minder, maar ze 
werd onmiddellijk gegrepen door de kunst van Jac 
Maris. Toen het ook nog eens bleek dat er vrijwilligers 
werden gezocht, was haar lot bezegeld en werd ze per 
direct ingelijfd bij het Marishuis. Vanaf dat moment ging 
het snel met haar carrière en werd ze in een mum van tijd 
lid van het bestuur met als belangrijkste taak promotie 
van het museum. 
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