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voorwoord directie
2021 was niet alleen het jaar van de afronding van de 
herinrichting en de renovatie maar ook een jaar van variatie, 
verrassing en verbinding. We rondden een fantastisch en intensief 
project succesvol af met bevlogen en kundige mensen. Wat is er 
hard gewerkt, wat was het veel, wat was het bij tijd en wijle 
spannend en wat is het resultaat prachtig geworden. We zijn 
bijzonder trots op ons vernieuwde Stadsmuseum en vinden het 
geweldig u te mogen ontvangen.

Ondanks alle beperkende maatregelen waardoor we met horten 
en stoten open konden, hebben we de verbinding met de stad 
Harderwijk, haar inwoners en bezoekers, op diverse fronten flink
verstevigd. Stad en museum blijken een perfecte match te zijn. 
Het museum is op steeds meer plekken zichtbaar in de stad. De 
verhalen die in het museum worden verteld, worden middels
bronzen beelden doorgetrokken in de stad. Het verhaal van de 
stad stopt niet als je het museum uitloopt, het gaat door. Wat 
binnen begint, gaat buiten verder en andersom werkt het net zo 
goed: wat buiten start, gaat binnen door.

Verbindingen maken we ook elders. Zo organiseren en faciliteren 
we inmiddels de openstelling vande Grote Kerk. Een 
samenwerking die nog in de kinderschoenen staat, maar alle 
potentie heeft om uit te groeien tot iets structureels. Ook werken 
we dit jaar actief met Cultuurkust samen en bieden we 
schoolkinderen museumlessen aan. In het Marius van Dokkum 
Museum ontvangen we alle groepen 3 en 4 en groepen 5 en 6 
brengen een bezoek aan het Stadsmuseum.

Ook nu de verbouwing achter de rug is, blijven we in beweging. 
Dat moet, want beweging en een positieve blik op de toekomst 
houden ons gezond. Wat de toekomst betreft maken we ons 
ondanks de onzekere tijd waarin de cultuursector zich bevindt, 
geen zorgen. Dat het bestuur van Stadsmuseum Harderwijk en 
het Marius van Dokkum het aandurft om een conservator aan te
nemen, zegt veel over het vertrouwen dat er is in beide musea. 
Sophie van Steenderen zal als conservator een belangrijke 
bijdrage leveren om de plannen en ambities van beide musea in 
de komende jaren te verwezenlijken.

Corien van der Meulen
Directeur Stichting Stadsmuseum Harderwijk 
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voorwoord bestuur   
De coronapandemie heeft ook dit verslagjaar in hoge mate beheerst. Pas begin 
juni mochten we de deuren van onze musea weer openen. Intussen werd veel 
werk verzet voor de renovatie van het museumgebouw en de herinrichting van 
de geschiedenis van onze stad. Eind april was deze voltooid, maar de deuren 
bleven op slot tot begin juni. De renovatie en herinrichting heeft veel van onze 
medewerkers en in het bijzonder van onze directeur gevraagd. Zij zijn tot het 
uiterste gegaan om dit ambitieuze project te laten slagen. De samenwerking 
met de bedrijven die de renovatie hebben uitgevoerd, inclusief met het
door ons in de arm genomen concept- en adviesbureau XPEX voor de 
herinrichting, is steeds voortreffelijk geweest, hetgeen in het resultaat absoluut 
terug te zien is. Onze dank gaat naar allen uit, ook naar de vrijwilligers die 
ondanks alles, soms ook in privé, loyaal bleven. Zodra de coronamaatregelen 
opgeheven werden, verwelkomden zij onze bezoekers met groot enthousiasme 
en trots in het vernieuwde museumgebouw. Onze bezoekers houden een groot 
openingsfeest tegoed.

Tevens wil het bestuur zijn dankbaarheid uiten jegens de overheid, en in het 
bijzonder voor onze gemeente Harderwijk. Zij hebben ons extra steun verleend 
om deze lastige periode door te komen. Zo kunnen we het verslagjaar met een 
positief resultaat afsluiten.

Het bestuur is in het verslagjaar negen keer (vijfmaal via Teams) bijeengekomen, 
steeds met de directeur. Eén vergadering hebben we gewijd aan de per 1 juli in 
werking getreden Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) naar aanleiding 
waarvan een werkboek is opgesteld. De benodigde statutenwijziging zal op een 
later tijdstip plaatsvinden, waarop we hieronder terugkomen.
In de vergaderingen hebben de financiën steeds onze aandacht gehad, zowel 
wat betreft de herinrichting alsook de gevolgen van de crisis. Wat de 
herinrichting betreft zijn we binnen het budget gebleven (en ook binnen de 
planning). Omdat we op externe financiële steun konden rekenen, sloten we het 
verslagjaar met een positief resultaat af. Onze financiële man, Wim van 
Bokhorst, verdient een pluim voor het door hem verrichte, vele extra werk
dat nodig was vanwege de steeds veranderende en dus onzekere situatie.
De jaarrekening van 2020 is in een vergadering met een extern accountant 
besproken, evenals het accountantsverslag. Alle bestuursleden hebben de 
jaarrekening voor akkoord ondertekend.

Het bestuur onderschrijft de acht principes van de Governance Code Cultuur 
(GCC); voor de aanbevelingen geldt dat wij daaraan voldoen, tenzij wordt 
toegelicht dat dat niet het geval is. De WBTR bevat diverse bepalingen die in de 
GCC voorkomen. Wij hebben deze uitgebreid besproken en in het werkboek 
opgenomen. De toepasselijkheid van de GCC is vastgelegd in de huidige 
statuten (2019). Wij onderschrijven de Fair Practice Code voor een realistische
beloning van werkers in de creatieve en culturele sector. Eén van de 
bestuursvergaderingen is ingeruimd voor een zelfevaluatie onder leiding van 
een extern deskundige. In een latere vergadering zijn de resultaten met elkaar 
besproken. Belangrijkste punt van bespreking betrof de wenselijkheid om in de 
toekomst “te besturen op afstand”, dat wil zeggen het huidige bestuursmodel 
om te zetten naar die van een Raad van Toezicht.
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Bij het bestuur bestaat het gevoel dat met de renovatie van het 
museumgebouw en de herinrichting van de stadsgeschiedenis, alsmede de 
gelijktijdige ontwikkeling van de organisatie van de Stichting Stadsmuseum 
Harderwijk, de periode van opbouw, die 8 jaar heeft genomen, is afgerond. De 
Stichting is tot een organisatie uitgegroeid die thans het beste door 
professionele krachten kan worden geëxploiteerd. Het bestuursmodel met een
Raad van Toezicht, bestaande uit vrijwilligers, lijkt een logische ontwikkeling. 
Voor deze omzetting hebben we begeleiding van Cultuur + Ondernemen 
gezocht en voor de statutenwijziging een ter zake kundige notaris. De realisatie 
hiervan zal in 2022 plaatsvinden.

Elders treft u de samenstelling van het bestuur aan. Wij namen afscheid van 
Titia Dijk-Gilhuis die gedurende 6 jaar de functie van secretaris heeft vervuld. 
Daarnaast heeft ze vele van onze conceptteksten nagelezen en ons daarmee 
behoed voor taalfouten. Bestuurslid Jos Oostveen neemt haar taak over. Wij 
zijn Titia veel dank verschuldigd.

De Stichting staat er goed voor, zowel bestuurlijk als financieel. Beide musea 
hebben een vaste plaats in de Harderwijker samenleving gekregen, zowel voor 
bewoners als bezoekers. We onderzoeken met elkaar hoe wij de kernwaarden 
van de musea verder kunnen invullen oftewel verdiepen, en hoe wij in 
samenwerking met de andere Harderwijker instellingen van betekenis voor de 
stad en zijn bewoners kunnen zijn.

Clemens van Zeijl, 
voorzitter bestuur Stichting Stadsmuseum Harderwijk
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Museumkaart volwassenen
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BATEN

Netto-omzet
Entreegelden
Sponsorbijdragen
Subsidiebaten

Totaal baten

LASTEN

Wervingskosten
Inkoopwaarde van de netto-omzet
Tentoonstellingen/expositiekosten

Totaal wervingskosten

Exploitatie Musea 
Personeelslasten
Afschrijvingen
Bestuurs- en directiekosten
Huisvestingslasten
Public relations
Collectie kosten
Bedrijfsbeheer
Ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten
Totaal exploitatie musea

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves 
Overige reserves

Accountantscontrole toegepast

171.532
140.542

1.000
301.037

614.111

100.358
45.608

145.966

243.001
17.672

4.794
55.816
45.247
31.251
59.614

-61.582
395.813

72.332

11.224
61.108

72.332

265.000
271.000

-
307.400

843.400

144.250
84.500

228.750

345.911
13.000

7.000
129.000

36.400
9.500

56.050
-

596.861

17.789

-
17.789

17.789

175.370
130.637

-
285.357

591.364

106.685
31.569

138.254

235.383
20.588

2.615
50.715
30.667
18.969
56.731

-29.593
386.074

67.036

67.000
36

67.036

REALISATIE
2021 

€ 

BEGROTING 
2021 

€ 

REALISATIE
2020

 € 

STichting stadsmuseum harderwijk

staat van baten en lasten
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natasja bennink - solo
9 juni 2021 - 30 augustus 2021

Beeldhouwer Natasja Bennink kreeg van Stadsmuseum Harderwijk 
de opdracht om 12 bronzen beelden te maken die een permanente 
plek krijgen in de historische binnenstad. Deze 12 beelden sluiten 
aan bij Pension Harderwijk, de nieuwe vaste presentatie van de
stadsgeschiedenis in het museum. In de tentoonstelling Natasja 
Bennink – Solo kon het publiek kennismaken met het autonome werk 
van de beeldhouwer.

In haar indrukwekkende en vaak ontroerende, levensgrote beelden 
komen alle facetten van het leven van de mens voorbij. ‘Raw and 
tender’, zo omschrijft Bennink zelf haar werk. Haar stijl is 
expressief en rauw; ze werkt in losse, vrije toetsen. Sporen van het 
fysieke werkproces in klei blijven zichtbaar in het uiteindelijke 
bronzen beeld. De tederheid blijkt uit de liefdevolle aandacht die 
Bennink heeft voor de mens en voor de verhalen die hij of zij met
zich meedraagt. Kijken naar haar beelden voelt als een ontmoeting 
met een ander mens.

Natasja Bennink (1974) is opgeleid aan Academie Minerva in 
Groningen en de Academy of Fine Arts in Athene. Ze woont en werkt 
in het voormalig gemeentehuis van Ezinge in de provincie 
Groningen. Haar werk is opgenomen in diverse museale collecties, 
o.a. van het Drents Museum, Museum het Depot, Nationaal 
beeldenpark De Havixhorst en Museum de Buitenplaats. Ook zijn 
haar beelden te vinden op tal van plekken in de openbare ruimte.
Bennink exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Zij is als 
docent werkzaam aan de Wackers Academie te Amsterdam 
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Saskia boelsums - laNDSCHAPPEN
7 september 2021 - 9 januari 2022

In Saskia Boelsums - Landschappen waren de hoogtepunten uit het oeuvre 
van Boelsums te zien, aangevuld met nieuw, niet eerder getoond werk. 
Tevens werd de foto gepresenteerd die Boelsums (in opdracht van het 
Stadsmuseum) als artist in residence in Harderwijk maakte. Het 
Stadsmuseum heeft het werk, met daarop een vliegende zwaan in een
indrukwekkende wolkenlucht én het kenmerkende torentje van de 
Catharinakapel, aangekocht.

De adembenemende landschapsfoto’s van Saskia Boelsums (1960) 
overstijgen de fotografie en doen denken aan schilderijen. Boelsums noemt 
zichzelf een beeldend kunstenaar met camera. Haar werk wordt regelmatig 
vergeleken met dat van beroemde landschapsschilders als Van Ruisdael, 
Constable, Maris en Vincent van Gogh. Imposante wolkenluchten, verstilde
vergezichten, ze zijn volop aanwezig in het werk van Boelsums. In haar 
foto’s benadrukt ze haar eigen beleving van de natuur, het landschap 
en het weer. Kenmerkend aan haar werk is het vierkante formaat van de 
foto’s.

Boelsums gaf twee drukbezochte lezingen over haar werk en 
presenteerde op 10 september tevens haar nieuwste boek: Saskia Boelsums 
- Pictoral Landscape Photography. De tentoonstelling trok veel aandacht van 
de pers en kreeg lovende kritieken.

Boelsums studeerde grafische vormgeving en ruimtelijk werk aan 
kunstacademie Minerva in Groningen. Vanaf 2013 heeft zij zich volledig 
toegelegd op fotografie. Boelsums exposeert haar landschapsfoto’s in 
wereldsteden als Amsterdam, Rotterdam, Londen, Berlijn, Moskou,
Hongkong en New York. Ze heeft meerdere nationale en internationale 
prijzen gewonnen. In 2020 werd ze uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar.
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stay wild! | britt kleiberg
10 januari t/m 5 april 2021

Britt Kleiberg heeft in de loop der jaren een heel eigen herkenbare schilderstijl 
ontwikkeld: figuratief, kleurrijk en altijd met dieren in de hoofdrol. Voor de 
Harderwijkers en Hierdenaren is ze geen onbekende: haar werk is op diverse 
plekken in de stad te zien en te koop, niet alleen in de vorm van schilderijen, 
maar ook als ansichtkaarten en kalenders. Voor de expositie in het 
Stadsmuseum zocht zij wilde dieren uit verschillende continenten bij elkaar. 
Erg mooi om zoveel werk van haar verzameld te zien. Het was alleen bijzonder 
spijtig dat corona ervoor zorgde dat haar expositie maar een week te bezoeken 
was.

De werken zien er ontwapenend en makkelijk toegankelijk uit, maar hebben 
toch zeker ook een achterliggende betekenis. Kleiberg wil de rijkdom en de 
schoonheid van de wereld om ons heen laten zien, maar wijst ons tevens op 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de wilde dieren in hun habitat te laten, 
te beschermen en te behouden voor de toekomst. Stay wild!

Britt Kleiberg (1980) schildert al vanaf haar tiende. Ze is geïnspireerd geraakt 
door het werk van de Cobra beweging, Dalí en Picasso. De bontgekleurde, 
expressieve schilderijen die ze in het Cobra Museum zag, hebben haar nooit 
meer losgelaten. 

goed voor de toekomst | duurzame kleding
van Anneke van de Vrede en Christa de Leeuw van Weenen  
19 juni t/m 29 augustus 2021

Anneke van de Vrede en Christa de Leeuw van Weenen tonen in Goed voor 
de toekomst niet alleen hun bijzondere ontwerpen, maar dragen met deze 
expositie ook hun missie uit: het moet anders en het kán anders! Door kleding 
en rubberbanden niet weg te gooien maar een tweede leven te geven, kun je 
een bijdrage leveren aan een schonere en betere wereld. Op inspirerende wijze 
laten zij zien dat een duurzamer leven kan beginnen in je eigen kledingkast.
Anneke van de Vrede is coupeuse en weet de stoffen die ze gebruikt volkomen 
naar haar hand te zetten. Ze werkt met onder andere afgedankte kleding, oude 
overgordijnen, kapotte paraplu’s en postzakken.
Christa de Leeuw van Weenen beeldhouwt al zo lang met rubber dat het 
materiaal geen geheimen meer voor haar heeft. Het rubber dat ze gebruikt, is 
hoofdzakelijk afkomstig van gebruikte binnenbanden van fietsen en brommers.
Beide vrouwen maken ieder afzonderlijk kledingstukken, maar werken soms 
ook samen aan een ontwerp. Hun stijlen en materialen vullen elkaar op een 
spannende manier aan. De kracht van hun gezamenlijke ontwerpen schuilt niet 
alleen in de eindeloze creativiteit, maar zeker ook in hun vakmanschap.
Deze expositie is ook door een aantal groepen uit het voortgezet onderwijs 
bezocht. Deze doelgroep reageerde erg enthousiast op het thema en de 
uitwerking daarvan in de expositie.

    
 

EXPOSITIES LOKALE KUNSTENAARS
In het Stadsmuseum spelen Harderwijk en Hierden de hoofdrol! Het is het 
museum van en voor de stad. Daarom bieden we in de Smeepoortzaal op de 
begane grond ruimte aan lokale kunstenaars. Iedere zes tot acht weken is er 
een nieuwe expositie te bezoeken. Dit jaar was het de eer aan:
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schildertoetsen | annelies van turnhout
4 september t/m 31 oktober 2021

Voor Schildertoetsen zocht Annelies van Turnhout werken bij elkaar die het 
verhaal vertellen van haar groeiproces en ontwikkeling. Het is een compilatie 
van gedreven nieuwsgierigheid en uitdaging. Verbeelding en sfeer krijgen de 
overhand waardoor de herkenbare wereld verlaten wordt en de voorstellingen 
steeds abstracter worden.

Annelies van Turnhout zette in 2021 haar carrière als grafisch vormgever op een 
laag pitje om haar hart te volgen en vrij beeldend werk te maken. Het maken 
van een kunstwerk  ervaart ze als een spel tussen controle en loslaten. 
Uiteindelijk resulteert het in een ingetogen maar ook expressief werk, te 
herkennen aan de losse toets die Turnhout zo eigen is.
Annelies van Turnhout was deelnemer aan de Kunstroute Noordwest Veluwe. 
In het weekend dat de kunstroute plaatsvond, gebruikte ze het Stadsmuseum 
als haar bezoekadres. Dit bracht bezoekers binnen die het museum niet eerder 
bezochten.

de kracht van water | geke uit de bosch
9 november 2021 t/m 2 januari 2022

In De kracht van water begint alles met een streep: de horizon. Het is de 
scheiding tussen water en lucht, het tastbare en het ontastbare. Sinds Geke uit 
de Bosch in het Waterfront woont, vertaalt ze de onvoorspelbaarheid van het 
water, de wisselende atmosfeer en de eindeloze nuances in kleur naar haar 
doeken. Ze werkt intuïtief en gebruikt uiteenlopende materialen. Een 
terugkerend gegeven zijn de draden die ze op het doek borduurt; grillige
rimpelingen in het oppervlak.
Gaandeweg laat ze de zichtbare werkelijkheid steeds verder los, zoekt ze naar 
de essentie in inhoud, vorm en kleur. Tegelijkertijd ontworstelt ze zich aan het 
traditionele, strak opgespannen schilderdoek als drager. Rafelige randen gaan 
geleidelijk over in de omringende ruimte. Fragiel en kwetsbaar, zoals de mens 
ten opzichte van de kracht van het water.

Geke uit de Bosch (1965) is geboren en getogen in Harderwijk. Ze volgde de 
lerarenopleiding Beeldende Vorming aan de SOL in Utrecht. Haar werken 
kenmerken zich door lijnen die gevormd worden door draad. Haar werk heeft 
een open karakter en is ingetogen van aard. De kleur wit speelt een hoofdrol, 
samen met grijs-, groen- en blauwtinten.
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Renovatie en herinrichting
In het jaar 2020 werd de grootscheepse transformatie van het Stadsmuseum gestart. 
Op het programma stond een grondige renovatie van het pand en de herinrichting van 
de vaste presentatie van de stadsgeschiedenis van Harderwijk. Als u het interessant vindt 
om daar meer over te lezen, kunt u het jaarverslag van 2020 erbij pakken. Daarin staan 
de plannen en details uitvoerig beschreven.
De renovatie is volgens planning verlopen. Het Stadsmuseum beschikt heden ten dage 
over een lift waarmee alle verdiepingen te bereiken zijn, oude vloeren zijn verstijfd, 
geïsoleerd en ontkoppeld, zelfs de monumentale trap in het midden van het museum 
is in z’n geheel 10 tot 15 centimeter omhoog gebracht. Op de begane grond, de eerste, 
de tweede en de tussenverdieping aan de achterzijde, is vloerverwarming aangelegd en 
op de zolder is koeling aangebracht. Het totale gebouw is tochtvrij en er is een actief 
CO2-gestuurd ventilatiesysteem toegevoegd met warmteterugwinning. De vooraf 
beoogde energieklasse A is behaald.
De herinrichting van de vaste presentatie van de stadsgeschiedenis waarin Harderwijk 
als passantenstad centraal staat, is vertaald in een interactieve tentoonstelling waarin 
twaalf personages ieder een belangrijk aspect uit de stadsgeschiedenis 
vertegenwoordigen. Deze herinrichting werd voltooid door het permanent plaatsen 
van twaalf bronzen beelden in de oude binnenstad, gemaakt door Natasja Bennink.

Pension Harderwijk, de nieuwe vaste presentatie van de stadsgeschiedenis
Pension Harderwijk brengt op interactieve wijze de geschiedenis van Harderwijk voor het
voetlicht. Twaalf verschillende personages (deels historisch, deels fictief) 
vertegenwoordigen elk een bijzondere periode uit het roemrijke verleden van de stad. 
In de Tuinzaal start het bezoek aan Pension Harderwijk met een korte film. In de 
aangrenzende Salon worden bezoekers welkom geheten door de madam en maken zij 
kennis met vijf van haar pensiongasten. De begane grond, waar naast Pension Harderwijk 
ook de museumwinkel en museumcafé zijn gesitueerd, is gratis toegankelijk. Daarmee is 
het museum laagdrempelig te bezoeken door Harderwijkers en bezoekers van de stad.
Op de verdiepingen krijgt de stadsgeschiedenis een vervolg. Door de ogen van de
personages komt het verleden van Harderwijk en Hierden tot leven. De bezoeker krijgt 
een inkijkje in de ruim en open vormgegeven pensionkamers waarin voorwerpen, beeld, 
geluid en geschiedenis op zorgvuldige wijze bij elkaar komen. Ook humor ontbreekt niet, 
er mag  zelfs een kijkje in de waskamer van het museum worden genomen. Daar is onder 
andere het jasje van Fetze Alsvanoudts (Aart Staartjes) te zien, de legendarische 
professor van de universiteit van Harderwijk.
Ook kinderen zijn van harte welkom in het Stadsmuseum. Voor hen hebben we een
fonkelnieuwe kinderroute laten maken waarin een ekster de hoofdrol speelt. Deze
eksterroute is een hoogwaardig onderdeel van onze vaste presentatie waarbij kinderen 
met behulp van een fraai vormgegeven opdrachtenboekje het museum verkennen.

Stadsgeschiedenis in brons/beelden door de stad
De geschiedenis van Harderwijk en Hierden stopt niet bij de voordeur van het 
Stadsmuseum, maar gaat ook nog eens de prachtige historische binnenstad van 
Harderwijk in. Bij de personages van Pension Harderwijk horen twaalf bronzen beelden 
die gemaakt zijn door beeldhouwer Natasja Bennink. Elk beeld staat op de plek waar de 

renovatie stadsmuseum en 
herinrichting stadsgeschiedenis
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geschiedenis zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. 
Zo word je als museumbezoeker uitgenodigd de stad in te gaan. Andersom werkt het 
ook: als inwoner of bezoeker van de stad Harderwijk word je uitgenodigd het museum 
binnen te stappen om zo de verhalen achter de beelden te ontdekken.

Heropening
De feestelijke opening die in april 2021 gepland was, kon vanwege de geldende
coronamaatregelen niet doorgaan. In juni echter mochten alle musea hun deuren 
weer openen, zo ook het Stadsmuseum. Het publiek, jong en oud, reageerde enorm 
enthousiast op alle vernieuwingen.
Hieronder een van de vele reacties die we mochten ontvangen:

“Een paar weken geleden hebben we het museum bezocht (…). Wat een fantastische 
opzet en belevenis. En wat een werk moet er verzet zijn, maar met een prachtig resultaat.
Harderwijk mag hier trots op zijn. Alles klopt: de Salon, de audiotour, de prachtige 
expositie boven. Complimenten voor het hele team! Ik zou zeggen: iedere Harderwijker
ambassadeur”.

Dankwoord sponsoren en medewerkers
Er is door enorm veel partijen een grootse prestatie geleverd waar we bijzonder content
mee zijn. Het Stadsmuseum bedankt vanaf deze plek graag iedereen die heeft 
bijgedragen aan ons prachtige, vernieuwde Stadsmuseum.

De herinrichting en renovatie zijn mogelijk gemaakt door: gemeente Harderwijk,
VriendenLoterij, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie
Gelderland, Burger Weeshuis Harderwijk, Kickstart Cultuurfonds, Vereniging Vrienden
Stadsmuseum Harderwijk, Van Zeijl Bijl Aartsen.

Concept, ontwerp en art-direction: XPEX Experience Experts Wybe Klaverdijk en Hienke
Alberts. In 2016 maakten we kennis met hen en nu staat het er. En hoe! De 
samenwerking was buitengewoon plezierig, heel veel dank daarvoor.

Tentoonstellingsbouw: Kloosterboer Decor BV
Film: Filmakers
Filmscript: Eva Aben en Wybe Klaverdijk
Setdressing: Leo Zandvliet
Kleding: Procée Styling en Godelieve Sloot
Interactives: Rnul interactive
Lichtontwerp: Frank Hulsebosch
Beeldenroute: Natasja Bennink
Kinderroute: Studio Kloek Barbara Mulderink & Willem Lagerwaard
Schilderwerk: Schildersbedrijf Glashandel Teunissen

De projectleiding van de renovatie was in handen van SURE projectmakers met 
Bob van Geelen, Alex de Vente, De Twee Snoeken en vele anderen.
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MUSEAAL
Conservator
Op 1 april is Sophie van Steenderen als conservator in dienst getreden bij het
Stadsmuseum Harderwijk en het Marius van Dokkum Museum. Door een conservator 
toe te voegen aan de organisatie maken beide musea een grote professionaliseringsslag. 
Van Steenderen gaat zich inzetten om de eigen collectie van de musea nog beter voor het 
voetlicht te brengen. Zij zal de samenwerking met andere (culturele) instellingen in de 
stad en daarbuiten, intensiveren en uitbreiden.

Drs. Sophie van Steenderen (1976) is kunsthistorica, gespecialiseerd in kunst en cultuur 
van de 19e eeuw tot heden. Sinds 2017 is zij als freelancer nauw betrokken bij beide 
musea. Ze heeft meerdere tentoonstellingen gemaakt, veel publieksactiviteiten verzorgd 
en de directie bij allerhande taken ondersteund. Bovendien maakt zij deel uit van het 
team dat werkt aan de herinrichting van de vaste presentatie van de stadsgeschiedenis, 
Pension Harderwijk.

Kamers vol verhalen!
Zij heeft de afgelopen jaren zowel de organisatie als de collectie goed leren kennen en ze
voelt zich thuis in Harderwijk. Ze is een aanwinst voor beide musea. Zij is publieksgericht,
maakt makkelijk koppelingen tussen kunst, cultuur en geschiedenis en weet bezoekers
werkelijk te raken.

Collectie
Met het oog op de herinrichting is de gehele collectie van Stadsmuseum Harderwijk 
onder de loep genomen en opnieuw gewaardeerd. Dit heeft enerzijds geleid tot het 
schoonmaken en restaureren van objecten die een plek moesten krijgen in de nieuwe 
presentatie en anderzijds tot afstoting van objecten waarvoor om uiteenlopende redenen 
geen plek meer was in de vaste collectie. In het najaar van 2021 is de SSH overgestapt op 
een nieuw collectieregistratie systeem. Dat was nodig omdat het door ons gebruikte sys-
teem (Adlib) niet meer wordt ondersteund. De Windowsapplicatie is vervangen door de 
nieuwe webbased applicatie Axiell Collections. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd nieuwe 
objecten verworven, deels door schenking, deels door aankoop.

Een aantal bijzondere objecten lichten we hier graag uit:

Het jasje van de legendarische professor Fetze Alsvanouds
Langdurig bruikleen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Fetze 
Alsvanouds is een personage uit het kinderprogramma Het Klokhuis. Hij werd gespeeld door 
Aart Staartjes. In het programma was Fetze een professor die werkzaam was aan de 
Universiteit van Harderwijk.

Portret van een veteraan
16 juni 2021 – zomer 2022
Bruikleen van Museum Bronbeek in Arnhem:
Portret van de Afrikaanse KNIL-veteraan Jan Kooij, geschilderd door Jan Coenraad Leich. 
Het werd gemaakt in 1882 tijdens het verblijf van Jan Kooij in Harderwijk, waar destijds het
Koloniaal Werfdepot gevestigd was.

Houten vrouwenkopje
Bruikleen vanuit het Maritiem Museum Rotterdam.
Het houten vrouwenkopje maakte deel uit van het roer van een beurtschip dat in de 19e
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eeuw tussen Amsterdam en Harderwijk voer. De beurtvaart was eeuwenlang van grote
betekenis. Personen, vracht, post en vee werden volgens een dienstregeling over de
Zuiderzee vervoerd tussen Amsterdam en Harderwijk. De beurtschepen legden hier aan bij
de Hoge Bruggepoort. Reizigers die in één van de vele herbergen in de buurt verbleven,
werden door de luidklok in de poort gewaarschuwd wanneer er een schip ging vertrekken.

Portret van Kees Pop door Isaac Israëls
21 september 2021 t/m 30 januari 2022
Bruikleen uit het Rijksmuseum in Amsterdam
Een van de hoogtepunten van het jaar is de vervanging van de reproductie van het portret
van Kees Pop voor het originele schilderij dat Isaac Israëls in1882 in Harderwijk heeft
geschilderd.
Kees Pop was één van de in totaal zo’n 3000 Afrikaanse mannen die gedurende de 19e eeuw
in dienst traden bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Deze mannen kregen bij 
hun inschrijving een Nederlandse naam. Na twaalf jaar lang gevochten te hebben in
Nederlands-Indië, kwam Kees Pop voor het eerst in zijn leven in Nederland, en wel in het
Koloniaal Werfdepot in Harderwijk. Daar moet Isaac Israëls hem hebben getroffen en hem
als model hebben gebruikt voor zijn portret. Later is Kees Pop weer teruggegaan naar Afrika.
Het is de eerste keer dat het Stadsmuseum iets in bruikleen heeft van het Rijksmuseum
Amsterdam. Dit is mede mogelijk doordat het Stadsmuseum na de renovatie aan alle
klimaateisen voldoet. Het voelt als erkenning om dit soort werken in bruikleen te mogen
nemen en als een enorme stap voorwaarts.

Audiotour Grote Kerk
Vanaf 29 juni is het mogelijk om met een audiotour van het Stadsmuseum het bijzondere
verhaal over de unieke beschilderde gewelven in de Grote Kerk te beluisteren. De Grote
Kerk van Harderwijk is gebouwd in de 15e eeuw. In 1561 en 1562 beschilderden Ewolt
van Delft en zijn dochter Agatha van Deventer de gewelven van deze monumentale kerk.
Na de Reformatie verdwenen deze unieke voorstellingen onder meerdere lagen witkalk.
Tijdens de restauratie van de kerk, in de periode 1968-1980, werden de schilderingen
herontdekt. Recent zijn de schilderingen gerestaureerd en weer in volle glorie te
bezichtigen.
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RONDOM HET MUSEUM
Lezingen
Bas Steman 
17 september 2021
Schrijver en televisiemaker Bas Steman vertelt over Morgan, een liefde, zijn roman die
gebaseerd is op een aangrijpende autobiografische ervaring. De lezing werd mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en de Schrijverscentrale.

Saskia Boelsums
6 oktober en 1 december 2021
Saskia Boelsums vertelt over haar werk, haar inspiratiebronnen en de totstandkoming van
haar foto’s.

Sophie van Steenderen
12 en 14 oktober 2021
Sophie van Steenderen, conservator van het Stadsmuseum, vertelt over legendarische
landschapsschilders in wiens voetsporen fotograaf Saskia Boelsums treedt.

Muzikaal bezoek
In de zomer van 2021 was Ellen ten Damme te gast bij onze collega’s van de Vischafslag
en het Bottermuseum. Ellen dook een week lang in het visserijverleden van
Harderwijk en liet zich inspireren voor een nieuw nummer voor het jaarlijkse Erfgoedfestival.
Samen met de collega’s van het Bottermuseum bracht Ellen ook een bezoek aan ons
museum waar we met heel veel plezier aan terugdenken.

In de media
De Ridders van Gelre (Omroep Gelderland) zijn op bezoek geweest in Harderwijk. Ze hebben
een aflevering gemaakt waarin volop aandacht was voor het verhaal van het Koloniaal
Werfdepot en de portretten van Jan Kooij en Kees Pop die - tijdelijk - gebroederlijk naast
elkaar hingen in ons museum.
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NRC, Dagblad van het Noorden, Invited Magazine, Boekenmagazine, Mixed grill,
Harderwijker courant: artikelen over Saskia Boelsums
Op sportgeschiedenis.nl verscheen een mooi artikel over de grootste wielerbaan van Europa
in Harderwijk. Deze is gebouwd door Belgische oorlogsvluchtelingen ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog.

Museum als gastlocatie
Het Stadsmuseum Harderwijk was dit jaar weer met plezier gastlocatie voor diverse
activiteiten zoals Struinen in de tuinen en De Kunstroute Noordwest Veluwe. Ook
organiseerde het Stadsmuseum in samenwerking met Stad als Podium een dansvoorstelling
op de Smeepoortenbrink die aansloot bij het thema van de expositie Goed voor de
toekomst. De dansvoorstelling Life is short, buy that dress zou gehouden worden op de 
Smeepoortenbrink, maar is helaas geannuleerd vanwege overweldigende stortbuien.

Verdrietig nieuws
Dries van den Berg
Op 2 februari 2021 overleed Dries van den Berg, een man die veel betekend heeft voor
Harderwijk. Dries wist ongelooflijk veel over de geschiedenis van de stad en kon daar met
passie en smaak over vertellen. Het Stadsmuseum mocht altijd een beroep doen op zijn
kennis en advies; zijn enthousiasme en loyaliteit waren niet aflatend en heel erg inspirerend.
Dries was ook betrokken bij de herinrichting van de tentoonstelling van de
stadsgeschiedenis. We deelden de liefde voor Harderwijk met haar rijke historie, en we
deelden het verlangen om anderen daarover te vertellen en daarvan mee te laten genieten.

Jan Landman
Als er iemand was die met veel plezier en groot enthousiasme bij ons werkte als vrijwilliger,
was het wel Jan Landman. Wat wist hij veel over Harderwijk en Hierden te vertellen en wat
was hij in zijn nopjes met de opening van het Marius van Dokkum Museum. Immers, hij was
groot fan van het werk van Marius. Hij stond onze bezoekers ruim 6 jaar lang gastvrij en
gepassioneerd te woord. We zijn geschrokken van het nieuws dat hij na een kort ziekbed op
19 november 2021 is overleden. We gaan zijn inzet en enthousiasme enorm missen.
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MENSKRACHT
Organisatie
Het Stadsmuseum Harderwijk is een semi-professionele organisatie met een bestuur
(bestaande uit vrijwilligers) en betaalde medewerkers, medewerkers die gedetacheerd dan
wel geplaatst zijn door Inclusief Intervens, oproepkrachten, ZZP-ers en vrijwilligers.

Bestuur
Clemens van Zeijl, voorzitter, aftredend 2022
Titia Dijk-Gilhuis, secretaris, herbenoemd in 2019, afgetreden in 2021
Pim Engelsman, herbenoemd in 2019, aftredend 2023
Inge van Assen, herbenoemd in 2019, aftredend 2023
Jos Oostveen – benoemd in 2019
Christel Hoeksema – benoemd in 2019
Ilja Schouten – benoemd in 2019

Medewerkers
Corien van der Meulen, directeur (36 uur)
Sophie van Steenderen, conservator (32 uur)
Karolien Keus, floormanager (24 uur) uit dienst per 31/12/2021
Anke Luijendijk, floormanager (24 uur)
Wim van Bokhorst, financieel adviseur ZZP (8 uur)
Gertjan Baron, registrator (32 uur)
Peter Overeem, medewerker collectiebeheer (32 uur)
Wout Prophitius, gastvrouw (24 uur)
Arja Bonestroo, gastvrouw (24 uur)
Tini van Bentum, huishoudelijk medewerker (36 uur)
Geertje Bosman, museummedewerker (oproepbasis)
Magda Kreikamp, museummedewerker (oproepbasis)
Juliette Brauckmann, museummedewerker (oproepbasis)
Tino Duchateau, museummedewerker (oproepbasis)
Lynn Baas, museummedewerker (oproepbasis)
Lenneke Klören, museumdocent (oproepbasis)
Kim den Dulk, museumdocent (oproepbasis)

Margriet van Sleen verzorgt, als ZZP’er, de vormgeving van het promotiemateriaal bij de
tentoonstellingen en adviseert over de inrichting van de tentoonstellingen. Van Sleen 
adviseert ook over de inrichting en vormgeving van het Marius van Dokkum Museum.
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Vrijwilligers
Bezoekers roemen met grote regelmaat onze professionele en vriendelijke ontvangst. Dat
compliment hoort geheel en al thuis bij onze vrijwilligers die ambassadeurs van onze musea
én de stad zijn. Zij zijn van onschatbare waarde voor het reilen en zeilen in onze twee musea.
Dankzij hen zijn zowel het Stadsmuseum als het Marius van Dokkum Museum 6 dagen per
week open en worden bezoekers vriendelijk en gastvrij ontvangen. De groep vrijwilligers
wordt met enige regelmaat aangevuld met nieuwe, enthousiaste mensen.

Het was een jaar waarin we, ondanks de geringe openingstijden, met elkaar verbonden
bleven door de uitgave van onze wekelijkse nieuwsbrief. Toen het eindelijk zo ver was dat
alles weer open mocht, stond het hele team te trappelen om de bezoekers te verwelkomen.
Het was voor iedereen een enorm positieve ervaring om onderdeel te zijn van een totaal
vernieuwd museum. De werkzaamheden van onze vrijwilligers hebben zich inmiddels
uitgebreid naar een derde locatie, namelijk de Grote Kerk.
Wij waarderen alle inzet van iedereen enorm en spreken vanaf deze plek dan ook graag onze
dank uit: vrijwilligers, dankjewel!

Op 31 december werkten er 69 vrijwilligers in het Stadsmuseum. Dit zijn hun namen:

Angelique Baaijens, Willy Baas, Riet Beijer, Reny Berkvens, Marinus Boonen, Lisbeth Borg,
Johan Bouw, Greet Bredeweg, Corrie Brouwer, Dineke Bruins, Gerda Cornelissen, Ron
Cornet, Doran Cruijsen, Bert de Beyl, Netty de Haan, Truus de Jong, Hennie de Jong, Ineke de
Rijk, Elske de Vries, Ans Douma, Elles Egelkraut, Anke Faber, Wieger Feenstra, Nelie
Goettsch, Lenneke Harding, Annet Hetebrij, Agnes Hogeman, Henk Hoitzing, Ria Horst, Reina
Horsthuis, Dirk Huigen, Gea Jansen, Cathrine Knol, Janny Kok, Marrylies Kraak, Els Kroezen,
Toos Lancee, Corrie Lokhorst, Willem Mol, Jeannette Nijhuis, Klaas Nijwening, Marry
Poolman, Ineke Roepert, Jan Scheer, Michelle Schouten, Els Schrijver, Jannie Spaan, Ans
Spek, Dini Sprik, Erike Sterk, Joke Stigter, Eliena Top, Gerrie van Dalen, Bernarda van den
Berg, Herman van den Berg, Lisette van den Brink, Wilma van den Broek, Jannette van der
Ham, Terri van der Laan, Wout van Haaften, Ellen Venema, Kees Versluis, Trudi Verwoerd,
Dineke Westerink, Gemma Wieman, Mirjoran Wijdenes, Herman Wijnberg, Els Woudstra en
Ronald Zuidgeest.
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marius van dokkum museum
Bijna vier jaar bestaat het alweer: het Marius van Dokkum Museum. Het enige 
geregistreerde museum in Nederland waar de schilder zelf kind aan huis is en 
werk in uitvoering verricht. Het is nog steeds een fantastisch concept dat alom 
bewondering oogst en enthousiaste reacties uitlokt van bezoekers. 
‘Met afstand het leukste en grappigste museum dat mijn vrouw en ik ooit bezocht 
hebben. Door de audiotour beleef je alles intens en persoonlijk. Anders gezegd: een 
must voor iedereen van jong tot oud.’
Niet alleen bezoekers genieten, maar ook Marius zelf vindt het heerlijk om in 
zijn museum te werken en fans, zowel jong als oud, te ontmoeten. Hij gaat 
graag een praatje aan met iedereen. Onze bezoekers weten die speciale 
aandacht enorm te waarderen. Het is voor menigeen een bijzondere ervaring 
om de kunstenaar live te spreken of aan het werk te zien. Zelfs als Marius niet 
live aanwezig is, hoeft de bezoeker hem niet te missen. Middels een door hem 
zelf ingesproken audiotour neemt hij  je aan de hand mee door zijn museum.  
Het is alsof je er met Marius zelf rondloopt. Niemand anders dan de meester 
zelf kan met zoveel smaak en humor vertellen over hoe zijn werk tot stand 
gekomen is en wat zijn inspiratie en gedachten erbij zijn geweest. Zo kijk je niet 
alleen naar de buitenkant van een schilderij, maar krijg je er ook een kijkje ín. 
Details waar je zonder Marius’ uitleg aan voorbij zou lopen, worden nu 
uitgelicht. Het is een verrijkende en welhaast persoonlijke ervaring waardoor 
je na het bezoek aan het museum het gevoel hebt dat je niet alleen iemands 
werk hebt bekeken, maar de kunstenaar zelf ook een beetje hebt leren kennen. 
De audiotour is er sinds dit jaar ook in het Frans, Duits en Engels.

Nieuwe schilderijen
Marius van Dokkum vindt zijn inspiratie in het leven van alledag. Het is dan ook 
logisch dat corona en de gevolgen ervan in zijn schilderijen terug te zien zijn.

De Foodtruck
Met De Foodtruck kijkt de schilder reikhalzend uit naar de tijd dat we weer 
ongecompliceerd kunnen genieten van alle 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; wederom 
een doorsnede van de samenleving. 

De Perenlockdown
Het is iedere keer weer verrassend hoe treffend Marius van Dokkum grote 
maatschappelijke thema’s weet te vertalen in zijn schilderijen. In dit prachtige 
werk zitten zieke en gezonde peren samen in een krat met een slot. 

Na Corona
In dit schilderij worden de mondkapjes letterlijk aan de wilgen gehangen.
In juni 2021 zijn bewoners van het woonzorgcentrum Kroondomein in Ermelo 
verrast met een giclee van dit schilderij. Via giften van de familie van overleden 
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bewoners koos het personeel voor deze afbeelding. Hij krijgt een mooie plek!

Week van Geluk
In juni organiseerde de gemeente Harderwijk de Week van Geluk. En waar 
anders organiseer je de opening van zo’n mooi initiatief? Natuurlijk in het 
vrolijkste museum van Nederland. 
Wat een geluk dat dat ons eigen Marius van Dokkum Museum is! Wij zijn blij dat 
we in deze vorm een steentje bij hebben kunnen dragen aan de organisatie van 
zoveel positiefs en vreugdevols.  

Nieuwe producten 
De museumwinkel, tevens webwinkel, is lekker in beweging. In september voeg-
den we weer twee nieuwe producten toe aan onze collectie: de agenda van 2022 
en een bureau agenda met ringband. Tevens ligt er vanaf oktober weer een 
jaarkalender klaar met daarin 12 prachtige afbeeldingen op groot formaat. Van 
de agenda’s hebben we er 500 uitgedeeld aan het zorgpersoneel van ziekenhuis 
Sint Jansdal. We sloten hierbij aan bij een initiatief van palingrokerij Dries van de 
Berg die met zijn blijmakertjes het zorgpersoneel een steuntje in de rug gaf.
Voor onze jongste bezoekers hebben we leuke knutselplaten, gemaakt door 
illustrator Kim den Dulk. Kinderen kunnen het Huisje van Opa Jan in elkaar 
zetten en versieren. De ingeleverde huisjes worden beoordeeld door Kim den 
Dulk en Marius van Dokkum zelf. De makers van de mooiste platen winnen een 
leuke prijs. 

Marius op de radio
In het radioprogramma Thuis op 5 op NPO Radio 5 werd in de maand oktober 
iedere maand een puzzel van Marius van Dokkum weggegeven aan een 
luisteraar. Redacteur Milou van Ommeren kwam speciaal naar het museum om 
de man achter de puzzels te interviewen. Het werd een boeiend gesprek over 
het maatschappelijke engagement dat Marius tentoonspreidt, over de humor 
die in zijn schilderijen zit, over de dagelijkse schetsen die hij maakt en over het 
schilderproces.  Het gesprek is terug te luisteren op internet. Zoek op ‘milou-
op-bezoek-bij-de-man-achter-de-puzzels-marius-van-dokkum’. 
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Stadsmuseum Harderwijk
Donkerstraat 4
3841CC Harderwijk
T 0341 414468

www.stadsmuseum-harderwijk.nl
      stadsmuseumharderwijk

Marius van Dokkum Museum
Academiestraat 7
3841ES Harderwijk
T 0341 414468

www.mariusvandokkummuseum.nl
      mariusvandokkummuseum
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