
 
 

                                            
 
P E R S B E R I C H T 
 
 
Nieuw schilderij van Marius van Dokkum nu te zien in het Marius van 
Dokkum Museum 
 
Harderwijk, 13 augustus 2021 - De Foodtruck, het nieuwste schilderij van Marius van Dokkum, is 
vanaf nu te zien in zijn eigen museum, het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. 
De vrolijke voorstelling past naadloos in het oeuvre van de kunstenaar, en is tegelijkertijd een 
actueel werk dat een wereld laat zien die ooit vanzelfsprekend leek, maar dat helaas niet blijkt te 
zijn.   
 
Voor een schilder die zijn inspiratie vindt in het leven van alledag, is het niet verrassend dat ook de 
coronacrisis en de gevolgen daarvan een plek hebben gekregen in zijn werk. 
In het Marius van Dokkum Museum hangen sinds de heropening van de musea in juni de schilderijen 
Peren lockdown en Na Corona. In dat laatste werk worden de mondkapjes letterlijk aan de wilgen 
gehangen. Met zijn nieuwste schilderij De Foodtruck kijkt de schilder reikhalzend uit naar de tijd dat 
we weer ongecompliceerd kunnen genieten van al die leuke dingen die ons leven net dat beetje 
extra kleur geven. 
Aanleiding voor dit werk was het televisieprogramma Foodtruck Gezocht. Marius van Dokkum werd 
geraakt door het aanstekelijke enthousiasme van deelnemer Dirk Poffers uit Hellendoorn, die - hoe 
kan het ook anders - een poffertjeskraam begon. 
Maar zoals altijd bij Marius van Dokkum ontstaat uit zo’n eerste idee vervolgens iets nieuws en 
eigens. Het foodtruck-thema heeft hij aangegrepen om te doen wat hij zo graag doet: veel mensen 
bij elkaar schilderen. In de voorstelling komen allerlei types terug, van verschillende leeftijden; een 
doorsnede van de samenleving.  
 
Wil je De Foodtruck en al die andere vrolijke schilderijen van Marius van Dokkum komen bekijken? 
Reserveer dan online een ticket, dat weet je zeker dat je naar binnen kunt. 
En wie weet tref je dan Marius van Dokkum zelf wel aan. Hij schildert weer één dag in de week op de 
zolder van het museum. 

 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor beeldmateriaal of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Corien van der Meulen, 
directeur Stadsmuseum Harderwijk, telefoon: 06 22 33 58 26 , e-mail: c.vandermeulen@stadsmuseum-
harderwijk.nl   


