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Voorwoord
A

Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van het Stadmuseum Harderwijk.
Bestuur en directie van het Stadsmuseum kijken in dit Jaarverslag terug op het jaar 2017.
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Naast de Huszár-tentoonstelling organiseerden we dit jaar nog twee andere tentoonstellingen en
zes exposities, stuk voor stuk van hoge kwaliteit, zowel inhoudelijk als qua presentatie. Alle zeer
gewaardeerd door de bezoekers. In dit verslag gaan we hier verder op in en geven we daarnaast

E

En we vierden nóg een jubileum in 2017. Op tweede pinksterdag, 5 juni, was het precies 65 jaar
geleden dat het Veluws Museum werd opgericht.

V

Huszár was een van de medeoprichters van De Stijl. Vanaf de jaren dertig tot aan zijn dood
woonde en werkte hij in Hierden. Het Stadsmuseum slaagde erin 180 werken op te sporen. Maar
liefst 58 bruikleengevers werkten mee, we toonden werken afkomstig uit particuliere collecties,
de kunstcollectie van de gemeente Harderwijk en uit de eigen collectie van het museum. Een flink
aantal schilderijen, particulier eigendom, werden nooit eerder tentoongesteld.

R

Een bijzonder jaar voor het Stadsmuseum; in 2017 was het precies 100 jaar geleden dat de
kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Ter ere van dit jubileum organiseerde het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) in samenwerking met musea in heel Nederland “Van
Mondriaan tot Dutch Design”, een speciale route door Nederland waarbij binnen- en buitenlandse
toeristen en kunstliefhebbers kennis konden maken met thema’s rondom De Stijl. Als trotse partner
van het jubileumjaar stond het Stadsmuseum Harderwijk vanaf mei 2017 helemaal in het teken van
De Stijl met een overzichtstentoonstelling, volledig gewijd aan beeldend kunstenaar Vilmos Huszár
(Boedapest 1884 – Harderwijk 1960).

aan welke andere activiteiten het Stadsmuseum heeft georganiseerd of waaraan het heeft
deelgenomen.
In 2016 besloten we om de presentatie van de Stadsgeschiedenis volledig opnieuw in te richten. We
vroegen XPEX, een bureau dat zijn sporen in de museumwereld heeft verdiend, om de herinrichting
met ons te ontwikkelen. Dit jaar vonden er gesprekken plaats met belanghebbenden en culturele
instellingen uit Harderwijk.
In dit verslagjaar startte ook de renovatie van de voormalige Snijkamer, die de bestemming Marius
van Dokkum Museum Harderwijk krijgt, een dependance van het Stadsmuseum Harderwijk.
Al lezende zult u ontdekken dat er in het afgelopen jaar weer buitengewoon veel werk is verzet en
dat er veel in het Stadsmuseum is ondernomen; de bijzondere betrokkenheid en grote inzet van
onze medewerkers en vrijwilligers waren hiervoor van cruciaal belang.
Het Stadsmuseum koestert, ook het komend jaar, alles van waarde: de Harderwijker geschiedenis,
zijn bezoekers en de kunst. En, niet te vergeten, het historische pand waarin het gehuisvest is, met
pront op de voorgevel de beroemde zin van Lucebert:
Alles van waarde is weerloos….als het hart van de tijd

Corien van der Meulen, directeur Stadsmuseum Harderwijk
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Facts and figures

Algemeen
In 2017 bezochten 34.475 mensen het Stadsmuseum. 16.587 bezoekers betaalden entree
om de vaste collectie en de tentoonstellingen te
kunnen bezoeken.
Gerealiseerde bezoekersaantallen
2017 2016 2015 2014
(7 mnd.)
			
tentoonstellingen 16.587 14.581 19.001 5.041
begane grond 17.888 19.790 27.950 20.607
totaal
34.475 34.371 46.951 25.648

Bezoekersaantallen per maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

betalende
bezoekers
1.128
1.453
1.414
1.335
1.211
1.590
1.782
1.670
1.294
1.575
1.132
1.003
16.587

bezoekers
begane grond
1.892
1.161
1.616
1.101
1.232
1.384
1.529
2.043
1.739
1.505
1.256
1.430
17.888
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%
70%
2%
12%
1%
3%
2%
8%
2%
100%

R

Bezoekersaantallen per maand

Aantallen
11.628
258
2.054
194
460
272
1.400
321
16.587

E

museumkaart volwassenen
museumkaart jongeren
entree volwassenen
entree jongeren
volwassenen groep > 10
vrijkaarten (verkocht)
educatie workshops
overig
totaal

V

Bezoekersprofiel 2017

Begroting
2017
2017
2016
€
€
€
		
Subsidie Gemeente Harderwijk
189.657
189.500
187.779
Staat van baten en lasten

Entreegelden

55.518

43.200

48.664

Omzet

94.955

83.000

71.679

Overige baten

83.760

10.800

5.857

Totaal baten

423.890

326.500

313.979

Inkopen

58.044

39.500

39.386

Voorraadmutatie

-8.348		

7.600

Afschrijvingen

35.054

15.300

15.410

2.830

3.000

3.892

150.766

153.800

134.566

71.388

76.000

75.322

			

Bestuurs- en directiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Public relations

3.122

3.000

2.764

Bedrijfsbeheer

21.838

19.900

21.735

Collectiekosten

5.304

5.500

4.088

56.596

33.500

39.572

Tentoonstellingen
Overige lasten

7

38.293		

Totaal lasten

434.887

349.500

344.335

Saldo baten en lasten

-10.997

-23.000

-30.356

			

		
			
Verdeling saldo baten en lasten			
Dotatie voorzieningen meerjaren onderhoudsplan
Onttrekking bestemming reserves

15.990

Restant uit respectievelijk naar algemene reserve

15.300

-19.200		

Onttrekking algemene reserve		
Dotatie algemene reserve

15.300
-23.000

-23.000

3.793

4.000

3.756

-11.580

-19.300

-26.412

-10.997

-23.000

-30.356

Verslag van het bestuur

In mei 2014 opende het Stadsmuseum Harderwijk zijn volledig vernieuwde en uitgebreide museumgebouw aan de Donkerstraat 4. Nu, vier jaar later, kan worden gesteld dat het museum een complete metamorfose heeft ondergaan. Het heeft meer bezoekers, spraakmakende tentoonstellingen
en exposities gehad dan in het verleden, en is een culturele ontmoetingsplaats geworden, partner
van culturele en kunstzinnige activiteiten in Harderwijk en van organisaties en instellingen die Harderwijk prominenter op de kaart willen zetten. Verder is er een begin gemaakt met het leggen van
contacten en van het samenwerken met andere museale instellingen. Deze vele en omvangrijke
prestaties konden slechts geleverd worden door een enorme inspanning van directie, personeel,
vrijwilligers en bestuur.
In het verslagjaar is de notitie ‘Het Stadsmuseum Harderwijk op weg naar 2020’ tot stand gekomen voor de nieuwe subsidieperiode 2018-2021. Wij willen de gemeente Harderwijk danken voor
het vertrouwen dat zij heeft gesteld in onze plannen voor de komende beleidsperiode.
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Clemens van Zeijl, voorzitter van het bestuur van het Stadsmuseum Harderwijk.

A

De vestiging van het Marius van Dokkum Museum Harderwijk heeft de volle aandacht gevraagd en
gekregen. De gemeente Harderwijk heeft daarvoor het prachtige Hortusgebouw (ook wel bekend als
de Snijkamer) en een aanmerkelijk budget voor de modernisering ervan ter beschikking gesteld. Het
Museum zal in 2018 worden geopend en is een dependance van het Stadsmuseum.

A

Wat het financiële deel betreft voert het bestuur een strak beleid, in het bijzonder van belang voor
het beheersen van de risico’s en voor de controle. Het bestuur beschikt over een maandelijkse
financiële verslaglegging, waardoor zij per maand weet hoe de zaken ervoor staan. De accountant
is van mening dat er sprake is van een goed financieel beleid en een gezonde financiële organisatie. Het bestuur heeft besloten een financieel deskundige advies te vragen over de organisatie,
administratie en boekhouding, in het bijzonder vanwege de groei van het museum.

J
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Het Stadsmuseum neemt de Governance Code Cultuur in acht en de daarin beschreven negen
aanbevelingen. Conform de statuten wordt de stichting Stadsmuseum Harderwijk bestuurd volgens het bestuursmodel, welk model qua omvang van de organisatie, beschikbare budget en beperkte personeelsbestand nog steeds het beste functioneert. Het museum kent een directie naast
het bestuur. Zonder professionele directie zou het museum niet geëxploiteerd kunnen worden.
Het indertijd uit praktische overwegingen gemaakte onderscheid tussen dagelijks bestuur (voor de
voortgang) en algemeen bestuur (voor het uitstippelen van het beleid en het nemen van besluiten)
is halverwege het jaar vervallen. Het algemeen bestuur kwam in de eerste helft van het jaar vier
keer bijeen en het (dagelijks) bestuur in het gehele jaar dertien keer. Deze vergaderfrequentie geeft
wel de intensiteit van het besturen van het museum aan. Het bestuur vergadert met de directeur.
De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Zij hebben geen (neven)functies die een belangenverstrengeling met het bestuurslidmaatschap kunnen vormen. Bestuurslid Machalina van Dijk nam
na vier jaar afscheid, zij is niet vervangen.

Tentoonstellingen
Multitalent Peter Riezebos, een geval apart
10 september 2016 – 8 januari 2017
In de eerste week van het jaar was de
tentoonstelling van Peter Riezebos nog bij ons
te zien. Veel mensen brachten een bezoek aan
de tentoonstelling met werk van de in Harderwijk geboren Peter Riezebos (1980). Peter
maakte een stormachtige ontwikkeling door
in zijn leven. Zijn jeugd werd gekenmerkt door
onder andere ADHD, Asperger en periodes van
depressiviteit. De rebelse jongen die in geen
enkel schoolsysteem paste, werd uiteindelijk
een van de topstudenten van Nederland en
een van de meest gevierde kunstenaars van
Shanghai. Zijn nauwe betrokkenheid bij de
tentoonstelling werd zeer gewaardeerd. Hij beschilderde zelfs de ramen van het Cultuurcafé
in het museum.

9

A

Maarten ’t Hart en de kunst van het kijken
21 januari – 7 mei 2017
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De kunstschilder Maarten ’t Hart is een fijnschilder. Hij schildert en tekent zeer realistisch kerken,
kastelen, boerderijen, huizen en stationsgebouwen. De tentoonstelling liet een uitgebreid overzicht
zien van werk uit zijn eigen collectie en schilderijen en tekeningen afkomstig uit particuliere
verzamelingen. Er waren ook schilderijen van De Vischpoort en van de Grote Kerk van Harderwijk
te zien.
Maarten ’t Hart (1950) woont in Avereest en werkt samen met zijn vrouw, die ook werk exposeerde
op de tentoonstelling. Hij is naast schilder ook tekenaar. Hij werkt met gewassen inkt en rood krijt,
twee zeldzaam geworden oude tekentechnieken. Schoonheid, verstilling en precisie: een beschrijving bij benadering van zijn werk, als het al te beschrijven valt.

7

Huszár van De Stijl
21 mei 2017 – 7 januari 2018
‘Huszár van De Stijl’, een bijzondere tentoonstelling, gewijd aan Vilmos Huszár (1884 – 1960).
De man die het logo van de beweging ontwierp en tot 1919 enthousiast meewerkte aan deze
vernieuwende kunstrichting. Medeoprichter van De Stijl, maar ondanks dat de minst bekende.
Museumdirecteur Corien van der Meulen maakte er haar missie van deze ten onrechte in de
vergetelheid geraakte kunstenaar aan het publiek te laten zien. Die missie is meer dan geslaagd.
Sjarel Ex, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, reageerde
enthousiast op het verzoek om adviseur te zijn. Samen met Els Hoek schreef hij in 1985 een
biografie van Huszár. In dit boek, als ook in de overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum
in Den Haag (eveneens in 1985), lag het accent op het vroege werk van Huszár.
Ex greep daarom met beide handen de kans aan om in 2017 ook de latere Huszár te laten zien.
Wat deze tentoonstelling nog interessanter maakte, is dat twee kleindochters en een achterkleindochter een groot aantal werken beschikbaar stelden die nooit eerder geëxposeerd waren. Maar
liefst 58 bruikleengevers vanuit het hele land en speciaal uit de omgeving Harderwijk/Hierden
leenden hun werk uit voor Huszár van De Stijl.
Zowel in de binnen- als buitenlandse pers werd uitgebreid over de tentoonstelling geschreven. De
NRC schreef zelfs twee keer paginagroot over het Stadsmuseum en Huszár en publiceerde later
ook nog het liefdesverhaal van Bien en Tom, verenigd in het museum, waar hun portretten sinds
lange tijd weer naast elkaar hingen. Al deze aandacht heeft bijgedragen aan een zeer goed bezochte tentoonstelling. Een prachtige catalogus (auteurs Jos Kunne en Liek Mulder) completeerde
het geheel. Al met al een hoogstandje voor het Stadsmuseum. Oftewel: een huzarenstukje.
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Exposities gratis toegankelijke begane grond
A

De Kunst van God?
14 januari – 7 mei 2017
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Een unieke samenwerking tussen het Stadsmuseum Harderwijk, Gelderse kunstenaars, Omroep
Gelderland en Family 7.
In december 2016 zond Omroep Gelderland de miniserie ‘De Kunst van God?’ uit. Vier Gelderse
kunstenaars leiden in de uitzendingen de kijker rond in hun atelier, de natuur of in de kerk. Het verhaal over hun leven ín de kunst en mét God. Het Stadsmuseum Harderwijk verbond aan deze programma’s een expositie en zo ontstond een prachtige samenwerking op de Veluwe in het hart van
Gelderland. De volgende vier kunstenaars exposeerden hun werk in het museum: Maron Hilverda
uit Gaanderen, Mirjam Beuker uit Culemborg, Jackie Howard uit Putten en Wiebe van Dingen uit
Apeldoorn. Schilderkunst, keramiek en brons, textielkunst en beeldend werk. Verrassend werk van
verrassende mensen.

7

Verkoopexpositie Jan Pieter Foppen
13 mei – 3 september 2017
Zijn onderwerpen liggen bijna letterlijk op straat; parken, pleinen, terrassen en cafés.
Amsterdam, Parijs, Utrecht en… Harderwijk. Speciaal voor de expositie maakte Jan Pieter een
serie schilderijen in Harderwijk zelf. Typisch Harderwijkse plekken, zoals de Vischmarkt, de Smeepoortenbrink, de Grote Kerk, Kleine Oosterwijck, Academiestraat en de haven. Bekende plekken,
onder zijn handen omgetoverd tot kleurfestijnen van een ontroerende schoonheid. Geboren als het
ware met penseel en potlood in de hand; hoe speciaal is het dan om, jaren later, te exposeren in
het Stadsmuseum en in je geboortestad te laten zien welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Relinde Kattenberg
20 mei 2017 – 7 januari 2018
In de binnentuin van het Stadsmuseum waren de beelden te zien van Relinde Kattenberg.
Zij woont en werkt in Harderwijk. Als autodidact creëert zij haar beelden vanuit een opmerkelijke
levensvisie. Met haar beelden wil zij de ontmoeting bewerkstelligen tussen verschillende culturen;
maar ook de ontmoeting van verschillende inzichten, stromingen, religies en overtuigingen.
Aan elk beeld gaat een uitgebreide studie vooraf, want de symboliek die zij in haar beelden legt,
moet kloppen. Ook de sokkel vraagt om speciale aandacht. De symboliek komt ook tot uiting in de
titel die het beeld uiteindelijk krijgt.

Beroemde Harderwijker Mannen Expositie
8 september – 1 oktober 2017
Jan Douwe Kroeske en Gertien Koster openden op 8 september de Beroemde Harderwijker
Mannen Expositie. De expositie bestond uit foto’s van twaalf bekende en minder bekende
muzikanten uit Harderwijk, gefotografeerd door Henk Merjenburgh. Margriet van Sleen van Mest
Sfeer Vormgeving deed de vormgeving en drukkerij Contrast zorgde voor het drukken van de
kalenders. Allemaal belangeloos, want de opbrengst van de verkoop van de kalenders kwam helemaal ten goede aan het KWF.
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Polderkoorts – hoe de Zuiderzee verdween
Expositie 14 oktober – 26 november 2017
Boekpresentatie 14 oktober 2017
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Het Stadsmuseum organiseerde rondom de boekpresentatie een expositie met de schilderijen van
Eibert den Herder. Eibert den Herder schilderde met allerlei verfsoorten, van fietslak tot grondverf
en menie en op allerlei ondergronden, van triplex tot hardboard. Elk schilderij kreeg een nummer en
in chronologische volgorde vertellen ze de geschiedenis van Harderwijk en de Zuiderzee.

V

Op 14 juni 1918 nam de Tweede Kamer de Wet tot afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee
van minister Cornelis Lely aan, in 2018 dus 100 jaar geleden. De Afsluitdijk die als voortvloeisel uit
deze wet werd gebouwd, bestaat dit jaar 85 jaar. Ter gelegenheid van deze jubilea verscheen op
12 oktober het boek “Polderkoorts – hoe de Zuiderzee verdween” van Emiel Hakkenes (uitgeverij
Thomas Rap). Het boek ‘Polderkoorts” vertelt de historie van bijna anderhalve eeuw watermanagement.

BITT Ontdekcentrum
11 december 2017 – 7 januari 2018
Leerlingen van basisscholen in Harderwijk gingen dit najaar aan de slag met een lessenserie
waarin techniek design ontmoet. Een les geschiedenis en een kunstles op school zorgden voor de
introductie van het onderwerp: regionale en lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en Harderwijk
als Hanzestad kwamen aan bod.
De ontwerpen van de leerlingen werden door henzelf gefotografeerd en er werd een creatieve
collage van gemaakt. De collages en de prints stonden een maandlang in het museum tentoongesteld zodat leerlingen en hun familie konden komen kijken.
(BITT is Belevingscentrum voor Wetenschap en Technologie)
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Diversen
A
A
R
V
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Haringparty
Op 15 juni van dit jaar vond op het Strandeiland de jaarlijkse Haringparty plaats.
Dit jaar met een topopbrengst voor het ‘eerste’ vaatje Hollandse Nieuwe van 50.000 euro.
Kunstenaar Peter Riezebos beschilderde (dankzij onze betrokkenheid) dit haringvaatje.
Van het totale bedrag ging 30.000 euro naar goede doelen. Het Stadsmuseum mocht een cheque
van 7500 euro in ontvangst nemen.

J
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Hanzestore in Stadsmuseum
De winkel van het Stadsmuseum werd gerestyled en heeft nu een eigentijdse uitstraling.
De gemeente Harderwijk en Heerlijk Harderwijk droegen financieel bij aan deze herinrichting.
Er is nu ook een infopunt van Heerlijk Harderwijk in de museumwinkel gevestigd. Toeristen kunnen
er terecht voor vragen over de stad en over activiteiten in de regio.
In de Hanzestore zijn smaakvolle souvenirs uit de stad en de regio te koop.

7

Jubileum
Op maandag 5 juni, tweede pinksterdag, vierden we het 65-jarig jubileum van het Stadsmuseum
Harderwijk. Een korte geschiedenis:
Op 4 oktober 1950 plaatste burgemeester Gijs Numan zijn handtekening onder de oprichtingsakte
van de Stichting Veluwsch Museum van Oudheden. Het museumbestuur beschikte toen al over
een collectie die bijeen was gebracht ter gelegenheid van de viering van het 700-jarig bestaan van
Harderwijk in 1931. Die collectie was ondergebracht in de Overveluwsche Oudheidkamer, gehuisvest in het stadhuis op de Markt.
De Oudheidkamer werd op 18 september 1950 opgeheven, nadat de gemeente Harderwijk het
pand Donkerstraat 4, eigendom van de heer D. Kok Jzn (1865 – 1950), had aangekocht om er een
nieuw museum te vestigen. De opening van het Veluwsch Museum van Oudheden was op 5 juni
1952. De collectie uit de voormalige Oudheidkamer werd hier geëxposeerd.
Alleen het monumentale pand Donkerstraat 4 was beschikbaar als museum.
In 1976 besloot de gemeente Harderwijk om het naastgelegen pand Smeepoortenbrink 21 te
restaureren en na restauratie aan het museumcomplex toe te voegen. Hiermee werd de museumruimte met meer dan 100 procent vergroot. Drie jaar later volgde de restauratie van Smeepoortenbrink 19 en werd dit pandje bij het museumcomplex gevoegd, om te dienen als kantoorruimte.
Het in de museumtuin aanwezige Koetshuis werd in de loop der jaren een aantal keren verbouwd
en opgeknapt en is nu in gebruik als museumdepot.
De naam van het museum wijzigde eerst van Overveluwsche Oudheidkamer in Veluwsch Museum
van Oudheden, daarna werd het Veluws Museum en in 2000 Stadsmuseum Harderwijk. Ook de
museale doelstelling veranderde in de loop van de tijd: van het bijeenbrengen, beheren en tonen
van een collectie die op de Noordwest-Veluwe en de Veluwse cultuur was gericht in een collectie
die de bijzondere geschiedenis van de stad Harderwijk toont.

17

Jan Peter Balkenende in het Stadsmuseum, geflankeerd door Saskia Molema, Liek Mulder en Gergely Pröhle uit Hongarije met tolk. Foto Ruben Schipper (Stentor).
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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 belangstelling van de lokale pers (De
Stentor, de Harderwijker Courant en het Kontakt) voor onze activiteiten. Met de tentoonstelling
Huszár van De Stijl hebben we enorm veel persaandacht weten te genereren. Maar liefst tweemaal
schreef de NRC over de tentoonstelling. Dit leverde naast veel bezoekers en positieve aandacht
ook een aantal bruiklenen op. Met de tentoonstelling ‘Huszár van De Stijl’ waren we in 2017 een
onderdeel van de verhaallijn van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen ‘Mondriaan
to Dutch Design (M2DD)’

A

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. Het
Stadsmuseum maakt deel uit van de SaP-connectie en leverde een zeer actieve bijdrage aan de
planvorming.

A

Rondetafelgesprek Soli Deo Gloria
Op 13 november 2017 presenteerde de Hongaarse Ambassade een rondetafelgesprek over 500
jaar Hongaarse Reformatie in het Stadsmuseum. Rond deze avond was ook de thematische tentoonstelling ‘Soli Deo Gloria – Vijf eeuwen Hongaarse Reformatie’ te zien.
De deelnemers aan het rondetafelgesprek waren Jan Peter Balkenende - voormalig MinisterPresident, Gergely Prohle – lekenvoorzitter van de Lutherse Kerk in Hongarije en Liek Mulder –
historicus en auteur.
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We spannen ons steeds in om niet alleen het Stadsmuseum maar ook Harderwijk als aantrekkelijke
toeristenstad met een prachtig historisch centrum neer te zetten. 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.
Marius van Dokkum Museum, dependance Stadsmuseum
Het college van B&W van Harderwijk besloot het pand Academiestraat 7, aan de rand van het
Hortuspark, te verhuren aan het Stadsmuseum. Het Stadsmuseum wil daar het werk van de bekende schilder Marius van Dokkum onderbrengen en tegelijkertijd het publiek kennis laten
maken met de historie van dit bijzondere gebouw. Het betreft een rijksmonument dat in de
17e eeuw onderdeel was van de Universiteit van Harderwijk en dat onderdeel was van de Hortus
Botanicus. Daarmee is het pand nog één van de weinige, tastbare herinneringen aan het academische verleden van de stad.
Het Stadsmuseum verwacht dat het een publiekstrekker wordt voor de stad, want de tijdelijke tentoonstelling (2015/2016) van werken van Marius van Dokkum in het museum was zeer succesvol.
Per maand trok de tentoonstelling bijna 3000 bezoekers.
De schilderijen van Marius van Dokkum (1957) bestaan uit portretten, stillevens en vrije onderwerpen. Daarnaast illustreert Van Dokkum kinderboeken. De schilder zal ook zijn eigen atelier krijgen in
het gebouw en is één dag in de week aanwezig. Zijn grote wens om ooit nog eens een heel groot
doek te maken, zijn “Nachtwacht”, zal hij daar kunnen verwezenlijken en het publiek kan dit proces
dan ter plekke volgen.
Aan de gemeenteraad is voorgesteld om voor de renovatie van het pand Academiestraat 7 een
krediet beschikbaar te stellen. In november 2017 is de verbouwing gestart. De opening zal medio
mei 2018 zijn en dan heeft het Stadsmuseum Harderwijk dus een dependance: het Marius van
Dokkum Museum. Voor de verbouw is aannemersbedrijf Van Norel aangetrokken.
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Vereniging Vrienden Stadsmuseum Harderwijk
A
A
R
V

Voor diegene die zijn of haar betrokkenheid bij het Stadsmuseum wil tonen, bestaat er de mogelijkheid om vriend te worden van het Stadsmuseum. Vrienden krijgen gratis toegang tot het museum.
Daarnaast ontvangen zij de digitale nieuwsbrief en 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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Er is gewerkt aan de samenstelling van een kleine schaduwbibliotheek. Hierin worden dubbele
exemplaren opgenomen van zeldzame edities. De knipselcollectie is uitgezocht en verpakt en zal
worden aangeboden aan het HKH.

2 0 1

In 2017 is er in de depots, op kantoor en in de bibliotheek veel werk verzet.
De Werkgroep Bibliotheek, bestaande uit John Wetzels, secretaris Herderewich, Leen Karssen,
bibliothecaris Herderewich en Peter Overeem, collectiebeheerder Stadsmuseum heeft voor het
toekomstige Historisch Kenniscentrum Harderwijk (HKH) meer dan 1000 titels geselecteerd en
klaargezet voor transport. De index van de HKH bibliotheek zal in de toekomst ook te raadplegen
zijn op het internet.

G

Collectie

Depots
De vlaggen- en vaandelcollectie is uitgezocht, opgeborgen en deels opgeruimd en afgestoten. Ook
is de collectie geregistreerd en op standplaats gezet. De tincollectie is uitgezocht, geregistreerd en
op standplaats gezet.
Verder zijn uitgezocht en gesorteerd: de omvangrijke textielcollecties, de collectie klompenmakers- en schoenmakersgereedschap, de rekwisietencollectie en de omvangrijke collectie De Moor,
die deels wordt overgebracht naar het Tabaksmuseum in Delft en het Museum Spakenburg in
Spakenburg.
De collecties keramiek en glas, tegels en haardstenen, foto’s en ansichtkaarten zijn uitgezocht. De
relevante foto’s en ansichtkaarten zullen worden geregistreerd en gedigitaliseerd.
De schilderijencollectie is onder de loep genomen en op standplaats gezet.
De AV collectie is fysiek bij elkaar gebracht en ondergebracht in stalen kasten en kluizen.
Er worden verschillende schenkingen aangenomen: o.a. bottermodellen, ansichtkaarten en drukwerk. Kortom een jaar van ontzamelen, verzamelen, uitzoeken, registreren, schenken, verkopen en
afstoten. Een echt museumjaar dus.
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Organisatie
A
A

Het Stadsmuseum Harderwijk is een semi-professionele organisatie met een vrijwillig bestuur, drie
betaalde medewerkers (directeur, conservator en floormanager), vijf betaalde medewerkers die
gedetacheerd dan wel geplaatst zijn door Inclusief Intervens, twee oproepkrachten en vrijwilligers.
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Bestuur per 31/12/2017

V

Medewerkers

E
G
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Titia Dijk-Gilhuis - secretaris
herbenoembaar 2019 – aftredend 2023

A

Ernie van der Meer

Liek Mulder - penningmeester
herbenoembaar 2015 – aftredend 2019
• tevens secretaris Stichting Clio (Harderwijk)
• bestuurslid Stichting Historisch
Kenniscentrum Harderwijk
• voorzitter Platform Historisch Harderwijk
• voorzitter Vereniging Appartementen Modus
Vivendi

L

Olivia Lankhorst

Clemens van Zeijl - voorzitter
herbenoembaar 2018 - aftredend 2022
• tevens secretaris Rotary Harderwijk

S

Wout Prophitius
Arja Bonestroo
Tini van Bentum

directeur (36 uur)
floormanager (24 uur)
conservator (8 uur)
registrator (32 uur)
medewerker
collectiebeheer (32 uur)
gastvrouw (32 uur)
gastvrouw (24 uur)
huishoudelijk
medewerkster (24 uur)
weekend museummedewerker (oproepbasis)
weekend museummedewerker (oproepbasis)

R

Corien van der Meulen
Karolien Keus
Jaap van der Meer
Gertjan Baron
Peter Overeem

Wim Papegaaij - lid
herbenoembaar 2020 - aftredend 2024
• tevens bestuurslid Vrienden van het Stadsmuseum
Pim Engelsman - lid
herbenoembaar 2019 – aftredend 2023
• voorzitter Stichting Ermelo’s Kunstcollectief
(StEK)
• voorzitter van de Technische Commissie
en vice-voorzitter van Bridgeclub Sportief
Harderwijk
Inge van Assen - lid
herbenoembaar 2019 – aftredend 2023
• lid wedstrijdsecretariaat van MHC de Mezen
in Harderwijk
Machalina van Dijk - lid
afgetreden 22 mei 2017
Jan van der Vliet
• Tijdelijk toegevoegd ten behoeve van de
bouw van het Marius van Dokkum Museum

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.
Rond de kerstdagen organiseerden wij een
feestelijke avond met een buffet en een eindejaarsattentie.
Op 31 december 2017 werkten er 42 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

