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Conservator Stadsmuseum wint  
‘De Vrouwelijke Denker’ 
Prijs Sophie van Steenderen voor “grote bijdrage” aan kunst  

 
HARDERWIJK – Sophie van Steenderen, conservator van Stadsmuseum Harderwijk en het Marius 
van Dokkum Museum, heeft de ‘De Vrouwelijke Denker’ gewonnen. Ze ontving de prijs – een 
beeldje van wijlen kunstenaar Rob Cerneüs – zaterdagmiddag 17 september in Harderwijk.  
 
De prijs ‘De Denker’ is een initiatief van de Stichting Cenootschap. Deze stichting heeft als doel de 
kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen. In het bijzonder bevordert de stichting de kunst van 
beeldhouwer Rob Cerneüs, die in 2021 overleed. De stichting reikt de prijs maximaal eens per twee 
jaar uit aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden op het gebied van promotie en 
stimulering van kunst in het algemeen. 
 
Teksten voor app 
Sophie schreef in 2017 teksten voor een digitaal kunstboek over de beeldhouwer Rob Cerneüs. Dit 
kunstboek is in de vorm van een app uitgegeven en te downloaden via de App-store (‘Cerneüs Art). 
Sophie voorzag 20 beelden van teksten, laagdrempelig geschreven en daardoor geschikt voor een 
breed publiek. Ze deed dit op basis van research en interviews met de kunstenaar. 
 
Grote bijdrage  
Sophie is de eerste die de vrouwelijke versie van ‘De Denker’ in ontvangst mocht nemen. Eduard 
Bruijnes, secretaris van Stichting Cenootschap: “Als kunsthistorica geeft Sophie van Steenderen 
prachtige voordrachten, in beeldend taalgebruik en met een hoog kennisniveau. Als docent 
kunstgeschiedenis heeft ze in de afgelopen jaren heel veel cursisten weten te boeien en te 
enthousiasmeren en zo een grote bijdrage geleverd door de belangstelling voor beeldende kunst 
onder het publiek te verbreden.” 
  



 
 

 
 
 
 
Dankwoord 
In haar dankwoord benadrukte Sophie hoe belangrijk zij het vindt om zowel als docent 
kunstgeschiedenis als in haar functie als conservator van Stadsmuseum Harderwijk en het Marius van 
Dokkum Museum een brug te vormen tussen kunstwerk of kunstenaars enerzijds en het publiek 
anderzijds.  
 
Eerdere prijswinnaars  
Sophie bevindt zich in goed gezelschap. De eerdere winnaars waren sinds 2011: Ruud Vreeman, oud 
voorzitter van de PvdA en burgemeester van respectievelijk Zaanstad, Tilburg en Groningen, Jan  
Berkhout (voormalig pastoor in Volendam en schrijver van het boek Pastoor in Volendam), Feike 
Wassenbergh (kunstrestaurateur van Friese kunst en oudheden) en Ernst Veen, voormalig directeur 
van de Hermitage in Amsterdam.  
 
 
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  of met Sophie van Steenderen, conservator Stadsmuseum Harderwijk, telefoon: 06 19 20 22 29, 
e-mail: s.vansteenderen@stadsmuseum-harderwijk.nl. 
 
 


