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MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE 
 
Er is weer veel gebeurd de afgelopen maanden. Via het 
project De Maatschappelijke MeerWaarde hebben aannemer 
Cuppens en projectmanager Hendriks zich bereid verklaard 
het dak van de stal achter in de beeldentuin te vernieuwen, 
zodat we een waterdichte extra ruimte krijgen waar onder 
meer de tentoonstellingspanelen opgeborgen kunnen 
worden.  

 
MERCHANDISING 
 
De merchandising in het museum is uitgebreid. We hebben 
prachtige kaarten, enkele en dubbele, in de verkoop die zeer 
geschikt zijn als kerstkaart. Voor de kwaliteit heeft drukkerij 
Thoben uit Malden garant gestaan. Verder zijn er inmiddels 
vier replica's van figuren en dierstukken te koop, gemaakt 
door het bekende bedrijf Tenax.  

  
AANWINSTEN 
 
Het museum heeft verschillende aanwinsten gekregen, 
vooral van mensen die Maris zelf goed gekend hebben. Uit de 
nalatenschap van mevr. Haanen kregen we vier kunstwerken, 
voorstellingen van geitjes, veulens en paarden, alsook een 
legaat in geld. Verder schonk mevr. Clerx een tekening van 
Maris. 
 
Heel bijzonder ook is het in bruikleen krijgen van een 
keramische kerstgroep van Maris, voor de periode van de 
kersttijd. Hij is momenteel al te zien in de zaal met de open 
haard. De kerststal is heel ongewoon, ze bestaat uit twee 
werken in keramiek en een houten speciaal door Maris 
ontworpen meubel. Onder zien we het paradijs met Adam, 
Eva en de slang van de verleiding. Daarboven Jozef, Maria, 
het kindje Jezus, de os en de ezel. De gedachte daarbij is 
dat door de zondeval de hemel voor de mensen gesloten 
werd, maar dat door de komst van Christus de mens weer in 
genade toegelaten kon worden tot de hemel. Een dergelijke 
combinatie van motieven zien we vaker in het werk van 
Maris in het begin van de jaren vijftig. Tevens werd daarmee 
het Nieuwe Testament gepresenteerd als de logische 
voortzetting van het Oude Testament, waarmee het 
christendom zich onderscheidt van jodendom en islam, die 
alleen het Oude Testament accepteren. Maris heeft het werk 
waarschijnlijk gemaakt voor een kerk in Den Bosch, die 
gesloten is. Het behoort nu toe aan een verzamelaar in  
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Brabant, waar een van de vrienden van het museum, de heer 
Martens, het ontdekte.  
 
Binnenkort krijgen we ook weer enkele werken terug van 
onze restaurateur Jan Broekhoff. Hij heeft het naakt 
gerestaureerd dat Maris in 1928 schilderde van zijn vrouw 
Willy. Met het door neef Jacques Maris uit Ugchelen 
gerestaureerde kopje en nog enkele andere werken in ons 
bezit, beginnen we nu ook een aardige collectie schilderwerk 
te krijgen van onze meester.  
 
Dan heeft Broekhoff de kop van Dante zijn oude glans 
teruggegeven, een schenking van de heer Fiselier, alsook de 
Christuskop van Achilles Moortgat, die we in september van 
mevrouw Rutten mochten ontvangen. 
  
De grootste aanwinst van het museum komt wonderlijk 
genoeg  uit eigen huis: het twee meter hoge reliëf met twee 
vrouwen en honden, dat geplaatst is in het grote atelier. Het 
lag al jaren in stukken achter in de stal in de beeldentuin. 
Het is een keramisch reliëf gemaakt tegen 1960. Maris 
noemde dit soort werken trots 'faïence fresco'.   
 
We krijgen ook nog regelmatig nieuwe informatie over 
werken van Maris buiten het museum. Huize Joachim en 
Anna heeft het prachtige reliëf van 2½ meter hoog 
gerestaureerd, dat circa 1950 door Maris was gemaakt voor 
de hoekgevel van wat vroeger het Annagesticht heette.  

 
DE VRIJWILLIGER IN DE SCHIJNWERPER 
 
Centraal in deze rubriek staat deze keer Joop Hemmelder, 
die zich al heel verdienstelijk heeft gemaakt voor ons 
museum. Hij is het die jaren geleden eerst de lamp met de 
sterrenbeelden in orde maakte, toen het paard met veulen 
in de beeldentuin restaureerde en vervolgens de al niet 
minder spectaculaire groep van Martinus met de bedelaar 
een nieuw leven gaf. Hij werkt in overleg met restaurateur 
Jan Broekhoff, vaste artistiek adviseur van het museum. 
Binnenkort brengt hij de geconserveerde grafsteen terug van 
het graf van de ouders van Maris. Buiten het museum 
restaureerde hij werken in Nijmegen (voor de HAN), in 
Heumen en Millingen, en een werk met korenaren, vissen en 
druiven geplaatst in de kerk van Molenhoek.  
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