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De nieuwe tentoonstelling 

 

 In de maanden juni en juli 2012 heeft ons museum een 

bijzondere tentoonstelling in huis, gewijd aan Knipkunst.  Al 

eeuwenlang zijn er mensen die met schaar of mes de meest 

kunstige voorstellingen knippen of uitsnijden in papier. Zo 

lieten in vroeger tijd adelijke families graag hun wapen 

uitsnijden, lijstten dat in en hingen het aan de muur; vrome 

mensen wilden wel een voorstelling uit de Bijbel, weer 

anderen kozen voor landschappen, dierstukken of portretten.     

 Aanvankelijk waren het vooral mensen uit de betere 

stand die zich voor knipkunst interesseerden. Ze kozen het als 

tijdverdrijf of ze gaven opdrachten aan betaalde knippers. In de 

laatste eeuw werd knipkunst een ware volkskunst. Jong en oud, 

man en vrouw, personen uit verschillende gezindten hielden 

zich met het knippen van papier bezig.  

 In 1983 werd de Nederlandse Vereniging voor 

Papierknipkunst (NVVP) opgericht die op dit moment zo'n 500 

leden telt. Joke Verhave uit Malden is bestuurslid en groot 

kenner van deze kunst. Samen met haar man heeft ze een 

prachtige verzameling opgebouwd en daarvan tonen zij nu een 

selectie in ons museum. Zij hebben er ook een prachtig boek 

over uitgegeven dat op de tentoonstelling te koop is.   

 

Opening 

 

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 9 juni om drie 

uur voor alle vrienden van het museum en voor genodigden. 

Zij blijft te zien tot en met 28 juli.  

 

 

Schenkingen en legaten 

 

 

Het museum ontvangt nog regelmatig nieuwe werken. Zo 

schonk mevr. Janssen-Bouwmeester een lichtdrukcopie van het 

vaandel dat Maris in 1979 ontwierp voor de "Graaf Lodewijk 

Ruiters" uit Heumen, maar dat overigens niet uitgevoerd werd. 

De glazenier Hans Janssen uit Malden heeft een Christuskop 

geschonken. Het is een keramisch werk uit het midden der 

jaren vijftig. Daarmee is onze toch al unieke collectie blauwe 

keramiek weer prachtig verfraaid.  
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