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G
istermorgen werden 
in het tv-programma 
Koffietijd de drie 
overgebleven kans-
hebbers voor de Mu-
seumprijs 2022 be-

kendgemaakt: het Centraal Museum 
in Utrecht, het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam en het Stadsmuseum 
Harderwijk.

Museumdirecteur Corien van der 
Meulen was al iets eerder op de 
hoogte gebracht van dit heugelijke 
nieuws. ,,Ik was dolblij, maar had ook 
slapeloze nachten omdat het niet uit 
mocht lekken. Zelfs voor mijn kinde-
ren van 17 en 20 heb ik het geheim ge-
houden.’’

Buren
Zo enthousiast en verrast als Van der 
Meulen was toen ze het nieuws 
kreeg, zo enthousiast en verrast wa-
ren de vakjuryleden die afgelopen 
zomer een kijkje kwamen nemen in 
Harderwijk dat (toen nog samen met 
zeven andere musea) was genomi-
neerd. Van der Meulen: ,,We kregen 
een uur om ons museum te presente-
ren. Vanwege het thema van dit jaar 
kozen we ervoor dat niet zelf te doen 
maar onze buren aan het woord te la-
ten.’’ De jury kreeg een filmpje te 
zien waarin verschillende ‘buren’ van 
het museum hun verhaal doen en 
waaruit blijkt hoe het museum ge-
worteld is in de stad.

Satellieten
Zo vertelt Peter van den Berg van de 
plaatselijke palingrokerij hoe het 
Stadsmuseum hem hielp met het in-
richten van een interactieve expositie 
in zijn zaak over palingvissen en pa-
lingroken. Ook gaf het museum hem 
een deel van de collectie in bruik-
leen. Met gevoel voor drama: ,,Zonder 
Stadsmuseum had ik hier niet ge-
staan.’’ Directeur Van der Meulen be-
schouwt het palingmuseum als een 
van de ‘satellieten’ van het Stadsmu-
seum. ,,Niemand zegt dat we onze 
stukken in ons museum moeten ex-
poseren, dus we zoeken de beste plek 
in de stad.’’

Nog zo’n satelliet is het Marius van 
Dokkum Museum, als een van de 
weinige musea geheel gewijd aan een 
nog levende en werkende schilder. 
Zelfs de plaatselijke spelletjeswinkel 
(de achterburen van het museum) 
kan als satelliet worden beschouwd: 
een kast en de toonbank in de zaak 
zijn afkomstig van het museum.

Verspreid door de stad heeft het 

museum bovendien beelden neerge-
zet, met een QR-code voor achter-
grondinformatie. De stad als podium, 
noemt Van der Meulen dat, net als de 
samenwerking met plaatselijke festi-
vals. De aanwezigheid van het mu-
seum op het festivalterrein maakt 
zo’n festival veelzijdiger en omge-
keerd trekt het nieuwe bezoekers 
naar het Stadsmuseum.

Om de drempel voor de verschil-
lende ‘buren’ verder te verlagen is de 
begane grond van het museum gratis 
toegankelijk. Iedere zes weken is er 

een nieuwe expositie van een lokale 
kunstenaar te zien. Van der Meulen: 
,,Dat vraagt best wat organisatie, 
maar door dit soort activiteiten trek-
ken we bezoekers die het museum 
anders misschien voorbijlopen.’’

Op de begane grond is ook een mu-
seumcafé. ,,Op de achterkant van 
onze bescheiden menukaart verwij-
zen we naar horeca in de stad. ‘Je 
jaagt zo je eigen klanten weg’, krijgen 
we soms te horen. Maar wij doen het 
hier allemaal met en voor de stad.’’

Stemmen
Nu de jury heeft gesproken, is het 
woord aan het publiek. Dat kan drie 
weken lang stemmen op de kandida-
ten. De winnaar krijgt 100.000 euro. 
Aan de ene kant beschouwt het 
Stadsmuseum zich als de underdog. 
Terwijl het Centraal Museum en het 
Scheepvaartmuseum voor corona elk 
jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers 
ontvingen, waren dat er in Harder-
wijk nog geen 100.000. De tegenstre-

Op toernee voor stemmen: 
‘Doen het met en voor de stad’

Stadsmuseum Harderwijk is doorgedrongen tot de finale van de 
VriendenLoterij Museumprijs 2022. Hoewel ze het nu moeten 
opnemen tegen twee bekende Randstedelijke musea is de Veluwse 
underdog vol vertrouwen. ,,Het thema ‘Het museum als beste buur’ is 
ons op het lijf geschreven.’’

vers beschikken bovendien over 
meer budget en medewerkers om 
campagne te voeren. Toch blaakt ‘Ca-
limero’ van zelfvertrouwen. ,,De vak-
jury heeft ons gekozen omdat we niet 
incidenteel een project doen voor de 
buurt of met de bewoners, maar om-
dat het samenwerken in ons dna zit. 
Het is de essentie van wat we doen 
en wie we zijn als museum.’’

Directeur Van der Meulen gaat de 
komende weken samen met conser-
vator Sophie van Steenderen op tour-
nee, onder meer om andere stads- en 
streekmusea over te halen om mas-
saal op het Stadsmuseum te stem-
men. ,,Als we winnen is dat niet al-
leen geweldig voor ons, maar ook een 
erkenning voor ons allemaal.’’ Moch-
ten ze de prijs winnen, dan weet Van 
der Meulen al een goede bestemming 
voor het prijzengeld. ,,Extra exposi-
tieruimte voor het Marius van Dok-
kum Museum en een feest voor al die 
buren waarmee we zo goed samen-
werken.’’

l 
Op de achterkant van 
onze bescheiden 
menukaart verwijzen 
we naar horeca in de 
stad
 – Corien van der Meulen, directeur

 e Directeur Corien 
van der Meulen (links) 
en conservator Sop-
hie van Steenderen 
gaan de komende 
week op tournee: ,,Als 
we winnen is dat niet 
alleen geweldig voor 
ons, maar ook een er-
kenning voor ons alle-
maal.’’  
FOTO’S RUBEN SCHIPPER

 c Stadsmuseum Harderwijk is finalist in strijd om Museumprijs 2022


