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RONDOM ORANJE 
 
Van 4 mei t/m 2 juni 2013 opent het museum zijn deuren 
voor een tentoonstelling Rondom Oranje. Er is een keur van 
werken te zien die iets te maken hebben met Oranje, dat 
alles natuurlijk naar aanleiding van de aanstaande 
troonswisseling. We zien geschilderde portretten van 
Beatrix, Maxima, Willem-Alexander en andere leden van het 
koninklijk huis, maar ook fraaie foto's van sporters die met 
hun successen op Olympische spelen of op 
wereldkampioenschappen het Wilhelmus hebben laten 
klinken. De kunstenaars Jabu Arnell, Bikkel, Fokke de Boer, 
Broeksma, Armando Goedgedrag, Koetsier, Jan Kruize en 
Gustave Nouel, zijn afkomstig uit het Caribisch gebied. Zij 
hebben zich verenigd in de stichting Art Promotion 
International, waarmee zij deze maand hun werk hebben 
getoond in Almere.  
 
Tegelijkertijd exposeren we voor deze gelegenheid uiteraard 
de portretten die Maris gemaakt heeft van Juliana en 
Beatrix, dat van Wilhelmina is permanent in de muur boven 
de doorgang van het halletje te zien.  
 
Het gaat hier in feite om een dubbelexpositie die behalve in 
ons museum te zien is in het klooster Augustinus op de 
Graafseweg 274 te Nijmegen, waar onder de titel 
‘Troonswisseling’ eveneens veel Oranje in beeld wordt 
gebracht.   
 
AANWINSTEN 
 
Het museum blijft nieuwe werken ontvangen.  

De afgelopen maanden heeft de familie Tervoort enige 
tekeningen van Maris en Els Tervoort geschonken, recentelijk 
kregen we een interessante buste van Dante Allighieri, 
uitgevoerd in kunststeen. Dante inspireerde Maris tot Het 
Vagevuur, een vroeg, dramatisch werk waarin de invloed van 
Rodin nog goed zichtbaar is. Dat werk, eveneens in 
kunststeen, staat op het terras.  

De portretbuste van Dante is in 1934 al geëxposeerd in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam, waar Maris deelnam aan 
de tentoonstellingen van de vereniging Sint Lucas. Ze wordt 
gerestaureerd alvorens een plaatsje te krijgen in onze 
collectie. 
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VRIEND IN DE SCHIJNWERPERS   
 
In het verleden hebben we al vele vrijwilligers in de 
schijnwerpers gezet, om ze te bedanken voor alles wat ze 
voor het museum gedaan hebben. Deze keer zouden we een 
bedankje willen richten tot een van de vrienden van het 
museum, de heer Tini Martens. Als we hulp nodig hadden 
met de inrichting van een tentoonstelling of het ophalen van 
nieuw werk was één telefoontje voldoende en hij kwam er al 
aan. Bovendien is hij een ware Marisspecialist die onderzoek 
doet in archieven, speurt via internet en zo regelmatig 
nieuwe kunstwerken vindt. Zo ontdekte hij onlangs in het 
regionaal archief van Nijmegen een bronzen plaquette met 
de hierbij afgebeelde kop van C.A.E. Courbois, die van 1897 
tot 1929 president-commissaris was van de ASW-fabriek. 
Dankzij hem ook heeft het museum al verschillende werken 
kunnen verwerven.  
 
Leo Ewals 


