
Ateliermuseum Jac Maris 
Uitgave van Stichting Ateliermuseum Jac Maris 

 

Ateliermuseum Jac Maris – Looistraat 57 – 6582 BB Heumen  
024-3580151 – info@marishuis.nl – www.marishuis.nl 

Bankrek. nr.: NL06RABO0131661248  

 
 

 

NIEUWSBRIEF 20 – JULI 2015 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANDERE OPZET 
 
Het bestuur heeft besloten de traditionele nieuwsbrief een 
andere inhoud te geven dan u gewend bent. Een nieuwsbrief 
moet, zoals vanwege de naam mag worden verwacht, nieuws 
geven. Omdat wij sinds 2009 de beschikking hebben over een 
eigen website op het internet die het actuele nieuws vrijwel 
onmiddellijk publiceert, is deze functie voor de nieuwsbrief 
min of meer achterhaald. 
 
Het bestuur verkeert in de veronderstelling dat degenen die 
de nieuwsbrief digitaal ontvangen ook met enige regelmaat 
onze website http://www.marishuis.nl bekijken.  
 
De nieuwsbrief zal u daarom vier keer per jaar op de hoogte 
brengen van nieuwe ontwikkelingen, die u vervolgens op 
onze website kunt raadplegen (zie de kaders hieronder). 
 
 
KORTE UITLEG VAN DE WEBSITE 
 
De zes fotoblokken op de homepage 
 
De bovenste drie foto’s zijn ‘vast’. Door er op te klikken  
gaat u - van links naar rechts - naar de volgende 
hoofdpagina’s:  
 

Gebouw:  http://www.marishuis.nl/?page_id=2530 
Contact:  http://www.marishuis.nl/?page_id=2525 
Jac Maris:  http://www.marishuis.nl/?page_id=20 

 
De onderste drie foto’s wisselen afhankelijk van de 
actualiteit. Momenteel zijn dat een link naar de expositie 
van Rianne Marris en Laura Maria Stenhuis, het nieuwe boek 
over Els Tervoort (voor vrienden en vrijwilligers te koop met 
25% korting!) en de aanwinsten van 2015. 
 
De hoofd- en subpagina’s 
 
In de zwarte balk bovenaan de homepage ziet u de 
hoofdpagina’s, 10 in totaal. Door met de cursor op een 
hoofdpagina te klikken, ziet u de onderliggende subpagina’s. 
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NIEUW OP ONZE WEBSITE 
 
Sinds het verschijnen van de museumcatalogus in 2010 zijn 
er, zoals u ongetwijfeld weet, tientallen werken 
bijgekomen. Wij zijn zeer content met deze aanwinsten, 
omdat daarmee de veelzijdigheid van Jac Maris als 
kunstenaar nog beter zichtbaar wordt in het Marishuis. Deze 
aanwinsten zijn nu alle te vinden op de website. 
 

Collectie →  Aanwinsten: 
http://www.marishuis.nl/?page_id=2549 

 
Op de website houden we ook de werken van Jac Maris bij 
die in particulier bezit zijn, althans voor zover bij ons 
bekend. De afgelopen maanden is deze lijst fors uitgebreid 
met 17 werken. Voor publicatie vragen we uiteraard 
toestemming van de eigenaars. Wij hopen dat dit goede 
voorbeeld andere eigenaars doet volgen. 
 

Jac Maris → Particuliere werken: 
http://www.marishuis.nl/?page_id=4606 

 
Naast Jac Maris hebben we ook werk van andere kunstenaars 
in huis. Het betreft Els Tervoort, Willy Maris-Vermeer, Han 
van de Berg, Dericks & Geldens, Achilles Moortgat en 
Jacques W. Maris. Als het werk van Helena de Baat door Jan 
Broekhoff gerestaureerd is, zal ook zij met haar werk aan dit 
illustere rijtje worden toegevoegd. 
 

& Anderen:  
http://www.marishuis.nl/?page_id=10211 

 
Verder wordt het pas verschenen boek van Leo Ewals over Els 
Tervoort op de website vermeld.  
 

Zakelijk → Winkel → Boeken: 
http://www.marishuis.nl/?page_id=2588 
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Er zijn weer nieuwe kunstkaarten aan onze collectie 
toegevoegd. 
 

Zakelijk → Winkel → Kaarten: 
http://www.marishuis.nl/?page_id=2584 

 
Onlangs hebben we de beschikking gekregen over een grote 
collectie foto’s. Op de website zijn 10 vakantiefoto’s van Jac 
Maris toegevoegd waarvan wij niet weten waar zij zijn 
geschoten, in de hoop dat een bezoeker van deze pagina ze 
herkent en ons dat mailt. 
 

Jac Maris → Fotoalbum: 
http://www.marishuis.nl/?page_id=7585 

 
Op- en aanmerkingen over onze website zijn welkom op 
info@marishuis.nl of rechtstreeks bij Paul Verheijen: 
paul52.verheijen@gmail.com. 
 
 
VRIJWILLIGSTER IN DE SCHIJNWERPER 
 
Iemand die het Marishuis bezoekt, heeft een grote kans om 
José Schelvis te ontmoeten. Want José is een bekend 
gezicht in het Marismuseum. 
Bijna 8 jaar geleden is zij als vrijwilligster bij het Marishuis 
komen werken. In het begin deed zij alleen de 
museumbezetting, maar gaandeweg is zij, samen met de 
beheerder, de catering en de horeca gaan doen. Door haar 
jarenlange ervaring als eigenaresse van een 
horecagelegenheid in Zuid-Limburg is deze taak haar niet 
vreemd. 
Maar dat niet alleen. Met veel plezier doet ze ook de 
museumbezetting en maakt ook elk kwartaal de 
bezettingslijst waarop vrijwilligers worden ingepland.  
Als klein kind heeft ze Jac Maris nog gekend, want haar 
vader kwam uit Heumen. Nu woont ze met haar man Andries 
in Malden. 
José hoopt zich nog jaren voor het Marishuis te kunnen 
inzetten.  
 
 
Heumen, juli 2015 
Het bestuur van Stichting Ateliermuseum Jac Maris 
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