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Aanwinsten. 

      De goden zijn ons museum weer welgezind. We 
hebben een interessante aanwinst gekregen van bijna 
twee vierkante meter groot. Het is gemaakt in epoxy, een 
materiaal waarvan we een hele collectie beginnen te 
krijgen. Maris heeft het in 1968 ontworpen voor het 
politiebureau van Emmeloord. Het stelt een politieman 
voor die bescherming biedt aan twee burgers, een man 
en een vrouw. Het heeft altijd gehangen op de gevel van 
het politiebureau in Emmeloord, maar doordat die gevel 
onlangs is vervangen door een gevel in glas was er voor 
het werk geen plaats meer en heeft ons museum het 
gekregen. Na restauratie zal het gezet worden op de 
plaats van het gestolen paard  
 
Restauratie. 
 
      De restauratie van werken in het museum gaat 
gestaag verder. Het Prins Bernhard Fonds heeft 2000 
euro overgemaakt voor de financiering van de restauratie 
en ze hebben ingestemd met de plannen zoals we die 
hebben ingediend. Joop Hemmelder zal er voor zorgen 
dat het werk uit Emmeloord er weer piekfijn uit komt te 
zien. Joop heeft ook in en om Nijmegen werken 
gerestaureerd.  
       Bovendien heeft hij onlangs een prachtige bronzen 
copie laten gieten van een beeld dat Maris zelf in 
keramiek had gemaakt: Scheppend leven in de kosmos, 
waarvan nog enkele exemplaren te koop zijn. 
 
Tentoonstel l ingen 
 
     De tentoonstelling over rel igieus werk van Maris is 
een succes geweest. Een gezellige druk bezochte opening 
en tientallen bezoekers extra in de wintermaanden. Die 
toeloop kwam ook ten goede aan de verkoop van de 
catalogus waarvan bijna de eerste honderd zijn verkocht. 
Een mooi succes dus. 
       
      Zondag 3 april om 15.00u. is er weer een boeiend 
evenement in het museum. Dan wordt de tentoonstelling 
geopend van Alise Medina, een kunstenares uit Riga in 
Letland. Zij is in 2010 uitgeroepen tot meestbelovende 
kunstenares van de Baltische Staten. Dankzij bemiddeling 
van de heer Kees Ruig zal het museum haar werk kunnen 
tonen gedurende de hele maand april. De opening wordt                             
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Vr iend( in )  worden? 
 
U bent Vr iend( in ) van het  
ate l ie rmuseum Jac Mar i s 
voor min imaal 25 ,-  euro,  
per ka lender jaar. !Als 
Vr iend( in ) gen iet U de 
volgende voorde len :  
*Grat is  toegang voor  Uze l f  
en één in troducé. ! 
*Min imaal  twee maal  per 
jaar ontvangt  U een 
digi ta le n ieuwsbr ie f  met de 
laatste n ieuwt jes u i t  het  
museum, zoals  recente 
aanwinsten , het  
programma van komende 
tentoonste l l ingen,  de 
voor tgang van bepaalde 
plannen etc. ! 
*U ontvangt  10% kor t ing 
op de ar t ike len die  op het 
museum te  koop worden 
aangeboden en  
*U ontvangt  u i tnodigingen  
voor open ingen van 
exposi t ies  en lez ingen . 
Hoe kunt  U Vr iend( in ) 
worden? !  U kunt z ich 
aanmelden v ia  ons  
e-mai ladres: 
mar ishu is@kpnmai l .n l ! 
o.v .v . uw vol ledige  
adresgegevens. 
 
U bent a l  Vr iend( in )  vanaf    
€  25,- p . j .  (meer mag 
natuur l i jk  ook)  over te  
maken op Rabobank-
reken ingnummer:: 
131.661.248 
 
 
 
 

 
 
Math ieu Kusters. 
 

 
 
 
 
ongetwijfeld weer een gezellig gebeuren. Bovendien 
wordt er onder de bezoekers van de tentoonstelling een 
van haar werken en een dvd met afbeeldingen ervan 
verloot. 
 
Lezing 
 
     Op vrijdag 6 mei om 16.00 wordt er weer een lezing 
gegeven over Maris. Onze conservator Leo Ewals 
presenteert het resultaat van een paar jaar onderzoek 
naar de rol die Maris gespeeld heeft in de Tweede 
Wereldoorlog en hoopt zo duidelijkheid te brengen in 
een kwestie die in Heumen en omgeving  nogal wat stof 
heeft doen opwaaien.  De middag wordt opgeluisterd met 
muziek. De entree is 5 euro, echter voor vrienden en 
vrijwilligers is het gratis. 
 
Agenda 
 
2 april: openmuseumdag 
3 april: opening expositie Alise Medina 
1 mei:  jaarlijkse monumentenfietstocht  
(routebeschrijving verkrijgbaar bij de startplaatsen: 
            museum de Muse te Malden,  
            museum Jac Maris te Heumen 
            museum De Garstkamp te Overasselt 
            natuurstichting Kadans te Nederasselt)                  
6 mei:  lezing door Dr. Leo Ewals, conservator. 
(over de  rol van Maris in de tweede wereldoorlog) 
 
Vrijwill iger in de schijnwerper! 
 
      In deze rubriek presenteren we dit keer Mathieu 
Kusters. Al sinds jaar en dag is Mathieu verbonden aan 
het museum als vrijwilliger. Hij ontvangt de bezoekers 
tijdens openstellingsuren. Maar daarnaast is hij “een van 
de  mannen van de beeldentuin”. Een vijftal mannen die 
het onderhoud en aanleg van de tuin op zich hebben 
genomen. Daar kunnen we hem dan  ook regelmatig 
aantreffen. Vooral in het voor- en najaar. Dat zijn de 
drukke momenten. In een tuin met zo veel mooie maar 
ook hoge bomen, vraagt het bladvrij houden van 
dakgoten  en verwijderen van alle bladafval veel 
aandacht. Mathieu heeft drie dochters en acht 
kleinkinderen.  


