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NIEUWSBRIEF 29  SEPTEMBER 2017 

 

 
 
Afb.1 Vroegere gemeentewapen 
Millingen aan de Rijn. 

 
 

 
 
Afb. 2 Wapen vroegere woonhuis Jan 
Brinkhoff, Van Bergenstraat 31, 
Nijmegen.  

 
 
 

 

 
EEN NIEUWE TENTOONSTELLING  
 
Op zaterdag 16 september wordt er in ons Marismuseum een 
nieuwe tentoonstelling geopend. Dit keer is het weer een 
echte Marisexpositie, gewijd aan heraldiek in het werk van 
de kunstenaar.  
 Ajax en Feijenoord, mensen van adel, religieuze 
ordes, gemeenten, provincies en landen hebben alle een 
wapen. Dat dateert meestal van heel lang geleden en is te 
vergelijken met wat tegenwoordig een logo is. Maris heeft 
gemeentewapens gemaakt voor diverse Gelderse gemeenten, 
zoals Nijmegen, Cuijk, Varik, West Maas en Waal en 
Poederoijen. Vorig jaar is het vroegere gemeentewapen van 
Millingen aan de Rijn aan het museum geschonken. Het is 
door onze restaurateur Joop Hemmelder grondig 
gerestaureerd en hangt nu in het museum. Het werd de 
aanleiding tot deze tentoonstelling.  
 Maris maakte niet alleen wapens voor gemeenten, 
maar ook voor religieuze ordes en voor particulieren. Zo 
boetseerde hij het wapen dat de Nijmeegse historicus en 
vriend Jan Brinkhoff naast de voordeur van zijn huis in de 
Van Berchenstraat te Nijmegen aanbracht.  
 Het museum heeft bij de tentoonstelling een 
catalogus uitgegeven die voor 15 euro te koop is.  
 
 

 
 
Afb. 3. Wapen van Dinxperlo, tegenwoordig gemeente Aalten 
 
 
 
 
 
 
 



Ateliermuseum Jac Maris 
Uitgave van Stichting Ateliermuseum Jac Maris 

 

Ateliermuseum Jac Maris – Looistraat 57 – 6582 BB Heumen  
024-358 01 51 – info@marishuis.nl – www.marishuis.nl 

Bankrek. nr.: NL06RABO0131661248  

 
 
Afb. 4 Paard vermoeid huiswaarts 
kerend, keramiek. 

 

 
 
Afb. 5. Michael Berkhemer, portret van 
Wim van Woerkom 

 
 

 
 
Afb. 6. Maria en Johannes, keramische 

plaquette. 
 
 

 
 
EN WEER NIEUWE AANWINSTEN  
 
Het afgelopen kwartaal is het museum wederom verrijkt met 
aanwinsten. Dankzij de steun van de vrienden van het 
museum konden we een paard kopen, dat ongeveer uit 1930 
zal zijn. Het is een afgetobd paard, karakteristiek voor werk 
uit de jaren twintig, toen Maris de druk van het bestaan 
zwaar voelde wegen en daar uiting aan gaf in zijn werk. Het 
werk komt uit de collectie van de kunstenaar Dorus Arts. Die 
schreef in 1930 een stuk in de krant waarin hij ervoor pleitte 
Maris een ruiterstandbeeld te laten maken van Karel de 
Grote. Mogelijk heeft Maris hem toen dit werk als dank 
geschonken.  
 Een tweede aanwinst betreft een portret van Wim 
van Woerkom. Die was leraar aan de Arnhemse 
kunstacademie waar zijn leerling Michael Berkhemer hem in 
1969 portretteerde. Het is een sober, indringend portret. 
Voor het museum is het interessant omdat daarmee Van 
Woerkom aanwezig is, een kunstenaar waarmee Maris 
bevriend was, met wie hij in het bestuur zat van Scheppend 
Ambacht Gelderland en met wie hij diverse opdrachten heeft 
uitgevoerd. Het portret is geschonken door de maker Michael 
Berkhemer. 
  
 In de tentoonstelling over heraldiek wilden we een 
plaquette opnemen van Maria en Johannes, omdat daarin 
links boven een jeruzalemkruis staat. Toen de eigenaresse, 
mevrouw Hanneke Maris, zag hoeveel belangstelling wij voor 
dit werk hadden besloot zij het ons te schenken. Hanneke 
Maris heeft onlangs in ons museum een zeer succesvolle 
expositie gehad.  
  Jac Maris maakte deze plaquette waarschijnlijk voor 
verkoop in de Heilig Land Stichting. Het jeruzalemkruis werd 
vroeger als een logo gebruikt door de Heilig Land Stichting, 
waar men het ook nog ziet in de gevels van verschillende 
gebouwen. 
 
 
Leo Ewals 
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DIVERSEN 
 
Begin augustus bereikte ons het bericht dat de kunstenaar 
Joep de Bekker is overleden. Wij hebben in de maanden 
januari-februari 2017 nog een tentoonstelling gewijd aan zijn 
lichte, impressionistische werk. Velen hebben het met  
waardering bekeken. Het is zijn laatste expositie geweest. 
We wensen de familie veel sterkte met het verwerken van 
dit verlies.  
 

NIEUW BESTUURSLID 
Deze week is het bestuur versterkt met een nieuwe 
vrijwilligster: mevrouw Lennie van Orsouw. Zij heeft 
jarenlang gewerkt als bibliothecaresse en informatie-
specialiste op de Radboud Universiteit, waar zij onlangs 
gepensioneerd is. Wij wensen haar veel succes in haar 
nieuwe functie 
 
Op onze website is een fotogalerij beeldhouwwerk en 
plastiek van Jac Maris opgenomen:  
 

http://www.marishuis.nl/?page_id=17165 

 
 

MUSEUMWINKEL 
 
In het Marishuis zijn diverse producten te koop. Boeken, 
replica’s van beelden van Maris en prentbriefkaarten. 
 
Deze producten zijn nu ook rechtstreeks te bestellen via 
onze website: 
 

http://www.marishuis.nl/?page_id=16737 

 
 
STEUN HET MARISHUIS 
 
U kunt ons steunen als Vriend van het Marishuis, als sponsor 
en als vrijwilliger.  
Op onze website vindt u alle informatie: 
 

http://www.marishuis.nl/?page_id=17050 
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