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Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van het Stadsmuseum Harderwijk.
Bestuur en directie van het Stadsmuseum Harderwijk kijken in dit Jaarverslag terug op het
jaar 2016.

In het hart van Harderwijk, in een eeuwenoud pand, is het Stadsmuseum een plek waar het bruist 
van cultuur. Gebouw, collectie, tentoonstellingen en exposities spreken zeer tot de verbeelding. 
Een oud gebouw met een jong hart.

In het afgelopen jaar hebben we drie tentoonstellingen en vijf exposities georganiseerd. Ze waren 
van hoge kwaliteit, zowel inhoudelijk als wat presentatie betreft. Ze werden door de bezoekers zeer 
gewaardeerd. In dit verslag gaan we daarop in en geven daarnaast aan welke verschillende activi-
teiten het Stadsmuseum heeft georganiseerd of waaraan het heeft deelgenomen.
In 2017 eindigt de lopende budgetperiode. Teneinde ons goed voor te bereiden op de nieuwe 
subsidieperiode zijn wij medio 2016 begonnen met het schrijven van onze toekomstvisie voor de 
subsidieperiode 2018-2021.  

We besloten de Stadsgeschiedenis volledig opnieuw in te richten. Daartoe hebben we in dit ver-
slagjaar een belangrijke stap gezet. Aan XPEX, een bureau dat zijn sporen in de museumwereld 
heeft verdiend, is gevraagd om de herinrichting met ons te ontwikkelen.
Begin 2016 sloot de succesvolle tentoonstelling van werk van de kunstschilder Marius van Dok-
kum. Dat succes heeft ertoe geleid dat we een onderzoek zijn gestart naar de mogelijkheid van 
een nieuw in te richten permanente expositieruimte voor zijn werk. In het verslagjaar hebben we 
ons ingezet voor het oprichten van het Marius van Dokkum-Museum in Harderwijk.
U ziet dat er dit jaar hard gewerkt is en dat er veel in het Stadsmuseum is ondernomen, hetgeen 

Voorwoord



5slechts mogelijk is geweest door de buitengewone inzet van onze medewerkers en vrijwilligers. 
Zo bleek ook dit jaar dat het Stadsmuseum een centrale en levende plaats is van waarde en grote 
betekenis. Een inspiratieplek, midden in de stad. 
Wij zijn er trots op om ons hiervoor te mogen inzetten.
Ook in het komende jaar zal de voordeur van het Stadsmuseum wagenwijd openstaan en is de 
rode loper voor de bezoekers uitgerold.

Kunst geeft niet het zichtbare weer
maar maakt zichtbaar (Paul Klee)

Namens bestuur en directie van het Stadsmuseum Harderwijk

Clemens van Zeijl, voorzitter
Corien van der Meulen, directeur
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Algemeen

In 2016 bezochten 34.371 mensen het Stadsmuseum. 14.581 bezoekers betaalden entree om de 
vaste collectie en de tentoonstellingen te kunnen bezoeken.

Gerealiseerde bezoekersaantallen

 2016 2015 2014 
   (7 maanden)
Tentoonstellingen  14.581 19.001 5.041
Begane grond 19.790 27.950 20.607
Totaal  34.371 46.951 25.648

Bezoekersaantallen per maand

 betalende andere
januari 3920 2777
februari 1260 809
maart 1179 933
april 841 1114
mei 608 1420
juni 775 1790

 

Feiten en cijfers
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gratis bezoekers betalende bezoekers

 betalende andere
juli 889 1610
augustus 1237 2225
september 1034 2934
oktober 1084 1255
november 1069 1720
december 685 1203

totaal 14.581 19.790



7Bezoekersprofiel 2016

museumkaart volwassenen 8328 57%
museumkaart jongeren 237 2%
entree volwassenen 2719 19%
entree jongeren 316 2%
volwassenen groep > 10 340 2%
vrijkaarten (verkocht) 257 2%
educatie workshops 1965 13%
overig 419 3%

totaal 14581 100%

Postcoderegistratie

In 2016 noteerden we van 8493 bezoekers de 
postcode van de woonplaats.   49%  van onze 
betalende bezoekers kwam in 2016 uit de pro-
vincie Gelderland. Van deze groep kwam ruim 
60% van buiten Harderwijk.

Naast de bezoekers uit Gelderland kwamen de 
meeste bezoekers uit Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht.
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Staat van baten en lasten over 2016

   Begroting
  2016  2016 2015
  €  €  €
Subsidie Gemeente Harderwijk    187.779  186.400  184.549
Entreegelden    48.664  46.200  45.557
Omzet    71.679  41.000  64.225
Overige baten    5.857  11.800  14.714

Totaal baten   313.979  285.400  309.045

Inkopen    39.386  0  28.192
Voorraadmutatie    7.600  0  -15.280
Afschrijvingen    15.410  15.300  13.211
Bestuurs- en directiekosten    3.892  3.000  3.103
Personeelskosten    134.566  147.200  106.096
Huisvestingskosten    75.322  79.300  80.821
Bedrijfsbeheer    21.735  18.100  28.554
Public relations    2.764  5.000  2.093
Collectiekosten    4.088  3.500  4.006
Tentoonstellingen    39.572  37.000  20.733

Totaal lasten   344.335  308.400  271.529

Saldo baten en lasten   -30.356  -23.000  37.516

Verdeling saldo baten en lasten:

Vrijval bestemmingsreserves:
- Calamiteitenreserve   0  0  -4.628
- Onvoorziene personeelskosten   0  0  -5.820
Dotatie voorziening meerjarenonderhoudsplan   15.300  15.300  15.290
Onttrekking algemene reserve   -23.000  -23.000  0
Dotatie algemene reserve    3.756  0  3.691
Restant uit, respectievelijk naar algemene reserve   -26.412  -15.300  28.983

  -30.356  -23.000  37.516

concept
geen 
accountantscontrole 
toegepast



9Van Dokkum naar Harderwijk
18 september 2015 - 17 januari 2016

De schilderijen van Marius van Dokkum (1957) bestaan uit portretten, stillevens en vrije onderwer-
pen. In zijn vrije onderwerpen komen meestal eenvoudige mensen voor in hun eigen leefomgeving. 
Mensen die ondanks hun eigenaardigheden toch sympathiek overkomen. 
De tentoonstelling van Marius van Dokkum was al in 2015 heel succesvol. In de laatste maand van 
de tentoonstelling, januari 2016, ontvingen we het recordaantal van 3920 bezoekers. Inhoudelijk 
werd de tentoonstelling ook hoog gewaardeerd. De expositie eindigde op de 7e plek in de top 10 
van ‘Beste exposities 2015’ volgens de digitale kunstkrant. 
Enkele maanden na afloop van de tentoonstelling in Harderwijk zoekt Marius van Dokkum opnieuw 
contact met het Stadsmuseum. Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling wil hij de moge-
lijkheden van een permanente tentoonstellingslocatie in Harderwijk onderzoeken. Het College van 
Burgemeester en Wethouders reageert enthousiast en in 2016 wordt een werkgroep geformeerd 
om de komst van het Marius van Dokkum-Museum in Harderwijk voor te bereiden. 

Tentoonstellingen
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Down Under in Harderwijk | een kennismaking met Aboriginal Kunst
29 januari - 16 mei 2016

Aboriginal kunst komt voort uit een vijftigduizend jaar oude traditie. Vanaf begin jaren zeventig krij-
gen Aboriginal kunstenaars voor het eerst toegang tot westerse materialen zoals doek en acrylverf. 
Sindsdien maakt deze veelzijdige kunststroming een stormachtige ontwikkeling door.

De tentoonstelling Down Under in Harderwijk bood een unieke kennismaking met Aboriginal 
kunst. Vanwege de onbekendheid met Aboriginal kunst hebben we veel aandacht besteed aan de 
vormgeving en informatieverstrekking. We maakten een zeer informatieve landkaart met uitleg over 
Australië en Aboriginal kunst in het algemeen en de getoonde werken in het bijzonder. Bij het 
samenstellen van deze tentoonstelling werkten we nauw samen met het AAMU Museum voor 
hedendaagse Aboriginal kunst in Utrecht. In de tentoonstelling konden bezoekers zelf een zand-
tekening maken die geprojecteerd werd op een tentoonstellingswand. Dankzij sponsoring door 
Wuestman uit Harderwijk konden wij dit realiseren. 
Tijdens de tentoonstelling Down Under in Harderwijk organiseerden we diverse activiteiten zoals 
didgeridoo workshops in samenwerking met Hans Karssen van Treeforce Music uit Hierden. Met 
het Filmhuis Harderwijk organiseerden we een arrangement met een bezoek aan de film ‘Charlie’s 
Country’ en een rondleiding over de tentoonstelling Down Under. Rosa van der Vijver, ook bekend 
als ‘De Zandprinses’ gooit, strooit en schuift met zand op een lichtplaat en laat op betoverende 
wijze allerlei tekeningen verschijnen. De Zandprinses verzorgde een onvergetelijk visueel spektakel; 
een schouwspel tussen licht en donker, waarbij humor, ontroering en verwondering centraal staan. 
Ingrid Beukers van The Travel Club Harderwijk organiseerde samen met QAS Holidays een Austra-
lië info avond in het Stadsmuseum.



11Op zoek naar het licht | schilderijen van kunstschilder Ton Schulten
25 mei tot en met 4 september 2016

Ton Schulten woont en werkt in het oosten van het land, in het pittoreske stadje Ootmarsum waar 
zijn werk permanent geëxposeerd wordt in zijn eigen museum en galerieën. Op uitnodiging van het 
Stadsmuseum was zijn werk deze zomer in Harderwijk te bezichtigen.
Karakteristiek voor het werk van Ton Schulten zijn behalve de intense kleuren de brede verticale 
banen op zijn doeken. Ze worden geplaatst naast andere, in weer andere kleuren gehouden stro-
ken. Het is alsof er gordijnen open getrokken worden om de kijker de essentie van de dingen te 
openbaren. Alsof het een mozaïek betreft, waarover het licht steeds nieuwe kleuren tovert.
Ton Schulten mag gerekend worden tot één van de meest succesvolle beeldende kunstenaars in 
Nederland en wij zijn er trots op dat wij een selectie van zijn werk mochten tonen. 

Multitalent Peter Riezebos; een geval apart
11 september 2016 - 8 januari 2017

De in Harderwijk geboren Riezebos (1980) maakte een stormachtige ontwikkeling door in zijn 
leven. Als je de autobiografie Van Mavo tot Harvard van Peter Riezebos uit hebt, moet je wel even 
naar adem happen. Wat een levenskracht en doorzettingsvermogen bezit deze multidisciplinaire 
wetenschapper en ondernemer!  En nu een van de meest gevierde kunstenaars van Sjanghai. On-
danks zijn succes wereldwijd was het een grote wens van Peter om te exposeren in het museum in 
de stad waar hij is geboren en opgegroeid. 
Zijn werk is veelzijdig, kleurrijk en in het oog springend. Je kunt er niet omheen, net zoals je niet 
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om Peter heen kunt. Vrolijk, optimistisch en met humor schildert hij. Immense doeken, maar ook 
bijvoorbeeld de ruiten van ons Cultuurcafé. Van 10 september 2016 tot en met 8 januari 2017 was 
het werk van Riezebos bij ons te zien.

Watersnood in beeld
5 oktober t/m 6 november 2016

Het Stadsmuseum wil inwoners en bezoekers van Harderwijk vertellen over de geschiedenis van 
de Stad. Daarbij kijken we ook buiten de muren van het Stadsmuseum en in dit geval vonden we 
voor de presentatie een perfecte locatie:  in de kom bij de Stille Wei en het strand plaatsten we een 
drijvend ponton. Daar immers kwam het water precies 100 jaar geleden de Stad in. In samenwer-
king met Filmakers vertellen we op een groot ledscherm het verhaal van de overstroming. Door de 
Stad als Podium te gebruiken kunnen we inwoners, toeristen en belangstellenden op een bijzon-
dere manier informeren over een belangrijke periode uit onze geschiedenis en de gevolgen daarvan 
voor de Stad.
De presentatie kwam tot stand dankzij: Filmakers, gemeente Harderwijk, Prins Bernard Cultuur-
fonds, Waterschap Vallei en Veluwe, Walhalla, HMS en Stadsmuseum Harderwijk.



13De Smeepoortzaal op de gratis toegankelijke begane grond van het Stadsmuseum biedt aan 
(lokale) kunstenaars en creatieven de gelegenheid gedurende een bepaalde periode te exposeren. 

Veluwse legende Blauwe Gerrit 
9 januari - 28 februari 2016

Chuck van Loenen en Sander Goudzwaard vormen samen het team van Blauwe Gerrit 
Productions. Zij maken samen met Fotografie Sjarenka Bognar een prentenboekenreeks over de 
Veluwse legende Blauwe Gerrit.
De Veluwe vormt het decor van de spannende avonturen die Blauwe Gerrit beleeft. De prachtige, 
originele natuurfoto’s zijn op de expositie te zien. Je wandelt als het ware door het prentenboek. 

Verkoopexpositie Jaap Gerling
5 maart 2016 - 8 juni 2016

“Zelf beeldend bezig zijn is een voorwaarde om goed les te kunnen geven” meent Jaap Gerling, 
opgeleid als docent Beeldende Vorming. Vanaf het begin van de jaren 70 tot de dag van vandaag 
geeft hij tekenles aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Gerlings werk heeft als onderwerp 
het landschap in de omgeving van Harderwijk, het Putterbos, de heidevelden in Ermelo, Elspeet, 
Garderen en Speuld, het Malebos en het bos van de dansende bomen in Drie. 
Jaap Gerling toonde zijn werk voor het eerst aan een breed publiek.

Exposities gratis toegankelijke begane grond
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(dis)cover | Jacobien de Korte
11 september - 30 oktober 2016 

In deze expositie tonen we het bijzondere en verstilde werk van fotograaf Jacobien de Korte 
(1969). De Korte heeft grafische vormgeving gestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten 
in Rotterdam (Willem de Kooning) en werkt veelal autonoom. Haar fotowerk ontstaat uit persoon-
lijke gevoelens en ervaringen. Zij tracht op introverte wijze voor velen herkenbare begrippen uit te 
drukken zoals vervreemding, eenzaamheid, mysterie en melancholie. Jacobien hoopt met weder-
zijdse herkenbaarheid hoop, troost en begrip te bieden en te vinden.

Beelden in de binnentuin | expositie
14 augustus - 30 oktober 2016

Vier kunstenaars, Astrid Blokbergen,  Riesjart Bus, Ed van Hagen en Tineke Thielemans exposeer-
den van 14 augustus tot en met 30 oktober in onze intieme binnentuin. De expositie was geor-
ganiseerd samen met Future Gallery. Het publiek genoot zichtbaar van de beelden in de tuin, een 
prachtige toevoeging op de gratis toegankelijke begane grond. 



15Expositie Best Top Photographers
5 november - 8 januari 2017

Het Stadsmuseum was in 2015 het eerste museum ter wereld dat geprint werk toonde van de 
Best Top Photographers (BTP), een groep van meer dan 180 fotografen uit de hele wereld. De 
expositie was buitengewoon succesvol en dat vroeg om een vervolg. Van 5 november tot en met 8 
januari exposeerde de groep nogmaals bij ons. 
Speciale aandacht was er dit jaar voor het pas verschenen boek van de groep. Met 814 foto’s 
van 90 fotografen van over de hele wereld, getoond op 512 pagina’s, is het een bijzonder boek 
geworden. 
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Naast drie tentoonstellingen in het Stadsmuseum, één tentoonstelling op locatie en vijf gratis toe-
gankelijke exposities organiseerde het Stadsmuseum in 2016 ook de volgende activiteiten:

Zwaluwhoeve pop-up museum

Op 15 januari 2016 opende wethouder Christianne van der Wal van de gemeente Harderwijk, in 
aanwezigheid van onder andere Petra Heeren van de Provincie Gelderland, een eigentijdse 
presentatie van de geschiedenis van Harderwijk bij wellnessresort De Zwaluwhoeve. De timeline 
is een samenwerking tussen Stadsmuseum Harderwijk en De Zwaluwhoeve. Met dit museum op
locatie willen wij op eigentijdse wijze jong en oud in contact brengen met de bijzondere Harder-
wijker historie. Dat doet wij in het museum, maar ook op andere - onverwachte - plekken. 
De Timeline die in een drukke wachtruimte in het saunacomplex is ingericht, laat niet alleen het
verleden zien, maar geeft ook een kijkje in de toekomst van Harderwijk. De Wethouder sprak de 
wens uit dat bezoekers van de Zwaluwhoeve een beetje besmet raken met het Harderwijker virus. 
Dat ze denken ‘wow, ik wist niet dat de binnenstad dit allemaal te bieden heeft.’

De gemeente Harderwijk, Centrummanagement, provincie Gelderland en het Stadsmuseum heb-
ben bijgedragen aan het project. 

Overige activiteiten



17Erfgoedcafé

Het Erfgoedcafé is een initiatief van de gemeente Harderwijk, in samenwerking met de Oudheid-
kundige Vereniging Herderewich en het Stadsmuseum Harderwijk. In het Erfgoedcafé praten 
belangstellenden in een laagdrempelige setting mee over monumenten, erfgoed en cultuurhistorie. 
In 2016 vonden er twee bijeenkomsten in het Stadsmuseum plaats. Op 19 januari was het on-
derwerp: Hoe moet de ‘kieckmure’ terugkomen in het Harderwijker straatbeeld? en op 14 juni gaf 
wethouder Jeroen de Jong zijn visie op de Stille Wei, nu nog een beschermd stadsgezicht maar 
blijft dit zo?

Deelname aan LaLaLand festival  

Net als vorig jaar was het Stadsmuseum ook dit jaar van de partij tijdens LaLaLand. Dit jaar 
brachten we een bijzonder stukje geschiedenis onder de aandacht: de geschiedenis van de Munt 
in Harderwijk. Dat deden we natuurlijk op een manier die bij LaLaLand past. Door met een hamer 
op een speciaal ontworpen ‘Kop-van-Jut’ te slaan, wordt een eigen muntje geslagen. Dit muntje 
krijgen bezoekers mee op een aantrekkelijk vormgegeven ansichtkaartje met informatie over de 
geschiedenis van de Munt in Harderwijk. 
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Lezingen & workshops
In de zomerperiode organiseerden we op 13 juli, 27 juli en 10 augustus workshops (kunst)geschiedenis. 

Op 21 september organiseerden we in samenwerking met Galerie Arneri en Future Gallery 
een lezing over de wondere wereld van Jan Steen. De zeer ervaren en enthousiaste Krzysztof 
Dobrowolski Onclin liet in deze lezing Steens humoristische voorstellingen uitgebreid aan de orde 
komen, maar ook zijn andersoortige werk.

Bijeenkomsten Literaire Kring Apollo
Apollo’s Kamer stelt zich ten doel het literaire, poëtische en culturele leven in Harderwijk en om-
streken te stimuleren. Regelmatig organiseert Apollo op zondagmiddag een themamiddag of een 
Open Podium met lezingen, voordrachten en muziek. De toegang is gratis en iedereen is welkom 
op deze bijeenkomsten. 

Open Monumentendag
Het Platform Historisch Harderwijk maakte speciaal voor deze dagen een mini-gids met interessante 
informatie over onze monumenten, een historische stadswandeling en een 18 km lange fietstocht door 
Harderwijk en Hierden. Het gidsje was dat weekend gratis bij ons af te halen. Zaterdag waren er gidsen 
in het museum aanwezig die vertelden over de bijzondere geschiedenis van Harderwijk. Zaterdag en 
zondag was het historische deel van het Stadsmuseum gratis toegankelijk. 

UIT Harderwijk
Tijdens UIT Harderwijk trakteren de culturele instellingen in Harderwijk het publiek weer op een 
voorproefje van wat het komende seizoen te bieden heeft op het gebied van muziek, theater, zang, 



19dans, film en beeldende kunst. Het Stadsmuseum biedt op 2 en 3 september onderdak aan tal van 
amateurverenigingen en professionals op het gebied van zang, dans, theater en muziek. We sloten 
af met een Harderwijker versie van ‘Sterren op het doek’. In de tuin van het museum werd Lisanne 
Spaander geschilderd door drie Harderwijker kunstenaars.

Gelredag
Tijdens de Gelredag op zaterdag 17 september kwam onze Visserijzolder tot leven dankzij de 
medewerking van Levende Historie. 

Gelderse Museumdag
Een jaarlijkse traditie is onze deelname aan de Gelderse Museumdag die dit jaar op 22 oktober 
plaats vond. Het thema was dit jaar: Verleg je grenzen. Musea zijn hier bij uitstek de plek voor; je 
ziet er kunstwerken die je niet voor mogelijk houdt, reist terug of juist vooruit in de tijd en je doet 
er dingen die op school of thuis niet kunnen. Voor 1 euro kon je op deze dag het Stadsmuseum 
bezoeken en meedoen met activiteiten speciaal voor gezinnen met kinderen. 

Audiotour ‘De Mettertijd’
De afdeling Onderwijs van Cultuurkust heeft samen met het Stadsmuseum en het bedrijf Sound-
treks de educatieve app ‘Mettertijd’ ontwikkeld met een audio-tour door het Stadsmuseum en de 
binnenstad van Harderwijk. 

De avontuurlijke wandeling start in het museum en loopt daarna via de Hortustuin naar het Stads-
strand. Op de terugweg naar het Stadsmuseum kan gekozen worden uit acht verschillende routes 
aan de hand van de verhalen van acht markante personages.



20 J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 

2
0

1
6

Betrokkenheid bij Stad als Podium

Stad als Podium heeft als doel om het aanbod aan podiumkunsten in Harderwijk te verbeteren en 
te verbreden, zowel wat podia, programmering als centrale coördinatie en marketing betreft. De 
gemeente Harderwijk deed een oproep voor het indienen van plannen. Het Stadsmuseum maakt 
deel uit van de SaP-connectie en leverde een zeer actieve bijdrage aan de planvorming. 

In de media
We spannen ons in om met onze tentoonstellingen en andere activiteiten steeds weer aandacht 
in de media te krijgen. In dit verslagjaar was er opnieuw veel aandacht van de lokale pers (De 
Stentor, de Harderwijker Courant en het Kontakt) voor onze activiteiten. Ook landelijk weten we 
de aandacht te trekken. Niet alleen specifiek voor het Stadsmuseum maar ook voor Harderwijk 
als aantrekkelijke toeristenstad met een prachtig historisch centrum. Door Harderwijk steeds weer 
onder de aandacht te brengen in de landelijke media en daarmee bezoekers te trekken, dragen we 
bij aan het versterken van de lokale economie van de stad. 
Een greep uit de berichten in de (landelijke) media:
• in de EO-Visie, het magazine van de EO, staat in januari 2016 een groot interview met Marius 

van Dokkum en een oproep om de tentoonstelling te bezoeken.  
• Het programma van de EO ‘Geloof en een Hoop Liefde’ bezoekt het Stadsmuseum, stelt 
 een speciale Stadswandeling samen en roept kijkers op de wandeling op te halen in het Stads-

museum.  
• Op zondag 24 januari wordt op RTL4 het programma ‘Mijn Stad Harderwijk’ uitgezonden. 

Opnames zijn gemaakt in het Stadsmuseum. 
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• Het tijdschrift Nieuwe Veluwe schrijft een groot artikel over onze tentoonstelling over 
 Aboriginal Art. 
• Het Museumtijdschrift schrijft over enkele kleine en middelgrote musea en schrijft over ons:
 ‘Het Stadsmuseum Harderwijk is slim en op de toekomst voorbereid’. Daar zijn we trots op!
• In het kampeer- en caravan magazine ACSI staat een groot artikel over Hanzestad Harderwijk 

en het Stadsmuseum.
• De Stentor kopt ter gelegenheid van de opening van de Riezebos tentoonstelling: ‘Woelwater 

van internationale allure’.
• Telegraaf TV zendt een interview uit met Peter Riezebos ‘Nederlandse kunstenaar megahit in 

China’

De Facebookpagina en het Twitteraccount van het Stadsmuseum werden in 2016 intensief ge-
bruikt om de tentoonstellingen en andere activiteiten in het Stadsmuseum te promoten. Eind 2016 
was het aantal Facebookvrienden gegroeid tot ruim 1680. Op Twitter werden we door 606 mensen 
gevolgd. 

In 2016 verzonden we viermaal een digitale nieuwsbrief aan ruim 3000 personen die zich hiervoor 
hadden aangemeld. 

Website | Social media | Nieuwsbrief
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Stichting Ginkgo Biloba stelt al jaren de benedenverdieping van het vissershuisje aan de 
Kleine Markstraat ter beschikking. Het Stadsmuseum gebruikt de ruimte voor een permanente 
schilderijenexpositie en een historisch interieur van een vissershuisje. Het vissershuisje wordt vooral 
bezocht tijdens Stadswandelingen.

Gedenksteen
Een bijzonder object uit onze collectie werd in 2016 weer zichtbaar voor het publiek. In opdracht 
van Stichting Het Burger Weeshuis werd een antieke gedenksteen teruggeplaatst in de woning aan 
het Klooster 15, in de buitengevel en dus voor iedereen te zien.

Schenkingen en bruiklenen
Drie jaar lang werkte de Harderwijker modelbouwer Henk van Aken aan het model van de bekende 
Harderwijker botter HK 172. In 2016 heeft hij dit grote model aan het Stadsmuseum geschonken. 
Henk van Aken deed voor het bouwen van de botter veel kennis op bij de bekende Harderwijker 
visser en bouwer van miniatuur botters Tinus Lieman. Het resultaat was een tot in detail levensecht 
uitgevoerde botter die bovendien echt kan varen. Het model heeft nu een veilige thuishaven op het 
droge gekregen en is in de scheepsmodellenvitrine op de visserijzolder van het Stadsmuseum te 
bewonderen.

Collectie
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Deurgoan
Vanaf juli 2016 is het kunstwerk ‘Deurgoan’ bij ons te zien. ‘Deurgoan’ is een symbool voor burger-
kracht in de acht gemeentes van de Noord-Veluwe. De schop, de greep en de zeis zijn de oudste 
werktuigen die mensen altijd hebben gebruikt om het land te bewerken en om te oogsten: met 
eenvoudige hulpmiddelen kunnen we veel bereiken!
De werktuigen zijn in elkaar verstrengeld, waarmee aangegeven wordt dat de wereld van bestuur-
ders, ambtenaren en burgers sterk met elkaar verweven raken.  

Nulli Cedo
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Jan van Nassaupark en van de Jan van 
Nassaukazerne is op 11 november het monument ‘De Infanterist’ onthuld door burgemeester 
H.J. van Schaik en generaal C. Matthijssen. Het monument is in opdracht van de gemeente 
Harderwijk gemaakt en is ontworpen door de Harderwijker Ton Pors. Het monument geeft 
enerzijds een beeld van de infanterie en daarnaast symboliseert het (in de contravorm) dat de 
infanterie is verdwenen uit de stad. Echter, niet voorgoed. Dit monument is een blijvende 
herinnering aan de periode dat Harderwijk ‘Infanteriestad’ was.

Tijdens de ceremonie werd ook ter gelegenheid van deze mijlpaal het aloude infanterie embleem 
Nulli Cedo door generaal Matthijssen, namens vele duizenden oud-infanteristen in Nederland, zo-
wel dienstplichtig als beroeps, aan de stad Harderwijk aangeboden. Het oude infanterie embleem 
werd door generaal Matthijssen overgedragen aan burgemeester Van Schaik. Het embleem is een 
herinnering aan de tijd van de infanterie in Harderwijk. Burgemeester Van Schaik overhandigde het 
embleem aan de directeur van het Stadsmuseum. Het embleem wordt opgenomen in de collectie 
van het museum.
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Partners en sponsoren

Vereniging Vrienden Stadsmuseum Harderwijk
Voor diegene die zijn of haar betrokkenheid bij het Stadsmuseum wil tonen, bestaat er de mogelijk-
heid om vriend te worden van het Stadsmuseum. Vrienden krijgen gratis toegang tot het museum. 
Daarnaast ontvangen zij de digitale nieuwsbrief en ontvangen zij 15% korting op aankopen in de 
winkel (met uitzondering van boeken).
De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden Stadsmuseum Harderwijk vindt eenmaal per jaar  
plaats in het Stadsmuseum.
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In 2017 eindigt de lopende budgetperiode. Teneinde ons goed voor te bereiden op de nieuwe 
subsidieperiode zijn wij medio 2016 begonnen met het schrijven van onze toekomstvisie voor de 
subsidieperiode 2018-2021.

Het Stadsmuseum Harderwijk wil meer bieden dan alleen Harderwijker cultuur, actualiteit en 
historie aan alleen Harderwijkers. Maar dat laat onverlet dat dit museum een STADSMUSEUM is, 
waardoor de geschiedenis van de stad Harderwijk (hoe dan ook) centraal staat, in ieder geval in de 
collectie en in de vaste presentaties. Alleen is dit in deze tijd te mager om als museum te overleven. 
Als we dit als uitgangspunt aanhouden, is het de vraag wat we daarnaast nog meer willen bieden 
aan onze bezoekers, niet alleen Harderwijkers, maar ook mensen uit de regio en andere delen van 
Nederland. Voorwaarde: een toekomstvisie waaruit een duidelijk profiel naar voren komt en waarin 
het museum zelf de regie in handen houdt, met als ingrediënten:

l het museum als een spin in het (Harderwijker) web, gericht op verbinding zoeken en maken;
l beleving bieden, daardoor bezoekers naar de stad trekken;
l versterken van de binnenstad;
l meedraaien in de Stad als Podium;
l Harderwijk mede op de kaart zetten;
l Heerlijk Harderwijk ondersteunen bij de promotie van onze stad, bijvoorbeeld door een 
 expositie of tentoonstelling over belangwekkende aspecten van of personen uit de Harderwijker 

geschiedenis;
l publiekstrekkers organiseren;
l een driesporenbeleid: erfgoed, kunst en podium, bijvoorbeeld uit te werken op de volgende 

manieren:

• presentatie van hoogtepunten/pareltjes uit verleden, heden en toekomst van Harderwijk;
• inwoners en bezoekers van Harderwijk kennis laten maken met bijzondere kunst uit verle-

den en heden;
• via educatieprogramma’s leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs informeren over 

en enthousiast maken voor de geschiedenis van Harderwijk;
• een podium bieden aan (beeldend) kunstenaars uit Harderwijk en de regio.

We hebben onze visie op de toekomst vastgelegd in een notitie met als titel: 
Het Stadsmuseum op weg naar 2020.

De notitie werd vastgesteld in de Algemeen Bestuursvergadering van 22 augustus 2016.

Toekomstvisie
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Organisatie

Corien van der Meulen directeur (36 uur)
Karolien Keus floormanager (24 uur)
Jaap van der Meer conservator (8 uur)
Gertjan Baron registrator (32 uur)
Peter Overeem medewerker 
 collectiebeheer (32 uur)
Wout Prophitius gastvrouw (32 uur)
Arja Bonestroo gastvrouw (24 uur)
Tini van Bentum huishoudelijk 
 medewerkster (24 uur)

Jos Kunne weekend museum-
 medewerker (oproep-
 basis tot medio 2016)
Olivia Lankhorst weekend museum-
 medewerker 
 (oproepbasis)
Ernie van der Meer weekend museum-
 medewerker 
 (oproepbasis)

Bestuur per 31/12/2016 
Clemens van Zeijl voorzitter (DB)
Liek Mulder penningmeester (DB)
Titia Dijk-Gilhuis secretaris   (DB)
Wim Papegaaij lid namens de Vrienden 
 van het SMH

Machalina van Dijk lid 
Pim Engelsman lid  (DB)
Inge van Assen lid

Het Stadsmuseum Harderwijk is een semi-professionele organisatie met een vrijwillig bestuur. In 
het verslagjaar hebben we invulling gegeven aan de wens om een conservator aan te stellen. De 
acht uur per week die we hebben kunnen aanbieden is een bescheiden begin. Verder is het profes-
sionele kader met een kleine uitbreiding van werkuren versterkt hetgeen voorwaarde is voor het 
verantwoord exploiteren van het museum. 

In het Stadsmuseum zijn werkzaam:

Bestuur
In 2016 hebben we afscheid genomen van Eef Wemes. Hij was maar liefst 15 jaar als bestuurslid 
betrokken bij het Stadsmuseum en vertegenwoordigde de Vrienden Vereniging. Wim Papegaaij is 
als zijn opvolger aangetreden. We namen ook afscheid van bestuurslid Johan van der Sluis die een 
zeer belangrijke rol speelde tijdens de verbouwing van het Stadsmuseum in 2014. Jetty Korendijk 
trad in 2016 als bestuurslid aan maar moest wegens omstandigheden in hetzelfde jaar ook weer 
afscheid nemen. 

Vrijwilligers
Het Stadsmuseum kan niet zonder vrijwilligers en wij zijn onze vrijwilligers ontzettend veel dank 
verschuldigd voor hun belangeloze inzet en betrokkenheid.  
Het is een mooie traditie dat kunstenaars of exposanten voorafgaand aan een tentoonstelling een 
exclusieve rondleiding geven aan de vrijwilligers en medewerkers. Op deze manier kunnen onze 
gasten nog beter ontvangen worden en bovendien zijn het gezellige avonden. In 2016 verzorgde 
Georges Petitjean, conservator van het Aboriginal Art Museum een rondleiding over de tentoon-
stelling Down Under. Op 9 mei brachten we met vrijwilligers en medewerkers een bezoek aan het 
Ton Schulten Museum in Ootmarsum. Ton, zijn vrouw Ank en de medewerkers van het museum 
zorgden voor een fantastische ontvangst en rondleiding. Peter Riezebos gaf op zijn eigen enthousi-
aste wijze een rondleiding aan de vrijwilligers en medewerkers. Rond de kerstdagen organiseerden 
wij een feestelijke avond met een buffet en een eindejaarsattentie. 

Op 31 december 2016 werkten er 35 vrijwilligers in het Stadsmuseum.
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  Donkerstraat 4
  3841 CC  Harderwijk

 Telefoon  0341-414468
 E-mail  info@stadsmuseum-harderwijk.nl

  stadsmuseum-harderwijk.nl

 Facebook StadsmuseumHarderwijk
 Twitter Stadsmuseum


