Peet, H.v. - Constance Hardeman - De Graver - september 2019

1

Even voorstellen: drijvende krachten (3):
Constance Hardeman
Hester van Peet

In voorgaande Gravers stelden wij aan u voor Anja Zevenhuijzen
en Anneke Dikken: twee zeer actieve, betrokken vrijwilligers die
met hun inzet en werkkracht bepalend zijn geweest voor het aanzien van de beneden- en van de bovenzaal in het Museum De Tien
Malen. Nu willen wij u kennis laten maken met nog zo'n "drijvende
kracht" die al bijna 20 jaar de zomerexposities in het Kunstkabinet boven heeft georganiseerd, te weten Constance Hardeman.
Na haar middelbare school
deed zij de secretaresse-opleiding van Instituut Schoevers (een begrip in haar jonge
jaren), gevolgd door een opleiding tot verpleegkundige.
Dit laatste op verzoek van
haar vriend en latere echtgenoot die als arts graag wilde
gaan werken in Nieuw-Guinea. Door politieke ontwikkelingen kwam dat er niet
van, maar zij voltooide wel de
opleiding en bleef enige tijd
werkzaam als verpleegkundige, ook toen zij al getrouwd
was. De geboorte van hun zoon veranderde haar leven natuurlijk.
Toen zoonlief eenmaal 9 jaar was, ging zij weer part-time aan het
werk, maar zorgde ervoor wel altijd thuis te zijn als hij uit school
kwam. Aanvankelijk werkzaam als leidinggevende in de gezinszorg, later als assistente van een uroloog. Al dit werk 'buiten de
deur' gaf haar naar eigen zeggen "een enorme energie".
In 1999 reageerde zij op een advertentie in het Puttens Nieuwsblad: medewerkers gezocht voor een museum in oprichting aan
de Garderenseweg. Haar sterke punten: kunnen organiseren en
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coördineren vielen al snel op. Zij werd gevraagd de vóór de opening noodzakelijke schoonmaak te coördineren, en zo kwam van
het één het ander.
In die beginperiode van het Museum moesten de betrokkenen
gaandeweg uitvinden hoe alles draaiende te houden: openingstijden, rooster voor het baliewerk, schema voor schoonmaken enz.
Coördinatie en roosteren van het baliewerk werd als vanzelf haar
taak en zij heeft dit heel lang gedaan, tot Peter Vink het aansturen van de balie-medewerkers van haar overnam. Maar in die overigens leuke beginperiode was het echt zoeken en ontdekken hoe
het allemaal moest. Bijvoorbeeld, veel aan het Museum geschonken voorwerpen waren aangetast door houtworm; vrijwilligers reden met die spullen naar de gasfabriek in Utrecht in de hoop het
plaaggedierte daar te kunnen vernietigen.Of dat geholpen heeft?
Geen idee!! lacht Constance.
Toen haar schilderclub hun werk eens niet kon exposeren in hun
vaste lokaal, vroeg zij aan het PHG-bestuur of dat werk boven in
het kabinet (toen voornamelijk vergaderruimte) plek kon krijgen.
Dat kon voor één keer, maar uit deze eenmalige improvisatie zijn
feitelijk wel alle zomerexposities voortgekomendie zij sindsdien
heeft bedacht en georganiseerd, soms wel twee per seizoen. Merkwaardigerwijs is hier weinig van bewaard gebleven en weinig van
terug te vinden. Zo zijn bijvoorbeeld lang niet alle uitnodigingen
voor de opening van die exposities meer te achterhalen. Het ontwerpen daarvan was veel werk, het organiseren van de opening
dito, en zij deed het allemaal. Er was altijd veel belangstelling voor
die feestelijke openingen waarmee het museum-halfjaar van start
ging, en het gaf haar naar eigen zeggen een enorme voldoening als
het allemaal goed ging en was gelukt!
Het succes van de zomerexposities, die zij in later tijd vaak samen
met Peter Vink verzorgde, was wisselend. Echte publiekstrekkers
waren bijvoorbeeld het boerenbont-serviesgoed, meubilair van
wijlen de in Putten zeer geliefde doninee Van Sloten en de prachtige quilts in het Kunstkabinet boven. Daarentegen was er veel
minder belangstelling voor de tabaksteelt, de imkerij en de bosbouw op de Veluwe. Voor al haar werk en inzet voor het Museum
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is Constance Hardeman uiteraard en zéér terecht lid van verdienste van het PHG.
De hier aan u voorgestelde "drijvende krachten" zijn dus beeldbepalend geweest voor wat de bezoekers van het Museum thans te
zien krijgen. In de benedenzaal thema's uit het dagelijks leven in
Putten "zoals het vroeger was". In de archeologiezaal boven vondsten uit de zeer lange bewoningsgeschiedenis van Putten. En in
het Kunstkabinet boven de zomerexposities over zeer diverse en
wisselende onderwerpen.
Deze presentatie van onze Puttense geschiedenis is in 20 jaar (ja,
ja, dit is een jubileumjaar voor het museum!) dus geleidelijk aan
gegroeid dankzij de inzet en betrokkenheid van actieve vrijwilligers. Te oordelen naar de enthousiaste reacties van onze bezoekers als zij na hun rondgang door het museum weer terug zijn bij
de balie beneden, is al dat werk niet voor niets geweest. Met het
Museum De Tien Malen heeft Putten nu een cultureel aanbod
waar velen van genieten. Zoals een bezoeker in het gastenboek
noteerde: "hoe ouder je bent, hoe meer je herkent" !
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