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Vrijdag 18 oktober 2019 is in Kunstmuseum Den Haag de winnaar van de Museumtijdschrift 
Tentoonstellingsprijs 2019 bekendgemaakt door Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. De archeologietentoonstelling 'Iran, Bakermat van de beschaving' van het Drents 
Museum in Assen is met een ruime meerderheid van stemmen de winnaar en ontvangt € 10.000,-. 
Meer dan 16.000 museumliefhebbers brachten een stem uit. Dat is ruim drie keer zoveel als tijdens de 
eerste verkiezing in 2018. 
 
Marina de Vries, hoofdredacteur Museumtijdschrift: "Met 16.023 uitgebrachte stemmen heeft deze 
publieksverkiezing onze verwachtingen ver overtroffen. Blijkbaar hebben museumbezoekers de behoefte om 



hun stem te laten horen en hun waardering voor een door hen als bijzonder ervaren tentoonstelling te laten 
blijken. Opvallend zijn de uitgebreide motivaties en de lof die daarbij het desbetreffende museum toekomt." 
 
Harry Tupan, directeur Drents Museum in Assen: "Bijzonder eervol en prachtig dat het Drents Museum als 
winnaar uit de bus is gekomen. Vooral omdat het een publieksprijs is, waarbij het Nederlandse publiek haar 
waardering uitspreekt, want als museum doe je het voor de mensen." 
  
De winnaar, 'Iran, Bakermat van de beschaving' 
Hoewel de strijd tot het laatste moment spannend en onbeslist was, heeft opnieuw een grote, archeologische 
tentoonstelling de verkiezing gewonnen (vorig jaar was dat ‘Nineveh’ van het Rijksmuseum van Oudheden). 
Net als vorig jaar, waarbij de winnaar de legendarische stad Nineveh gelegen in het huidige Irak in al zijn 
grootsheid tot leven bracht, gaat het dit keer om een gebied, namelijk Iran, dat regelmatig negatief in het 
nieuws is. 
 
Wat mensen vooral waarderen is de kwalitatief hoogstaande totaalervaring. De tentoonstelling was zowel 
sprookjesachtig als leerzaam en verruimde de blik, in die zin dat mensen vanuit het nieuws in kranten en 
televisiejournaals een ander beeld hebben gekregen van Iran. Het is goed om weer eens onder de aandacht 
te brengen, vinden mensen, dat ver voordat het westen zich ontwikkelde in het oosten sprake was van een 
hoogstaande beschaving met veel kennis en kunde. 
 
De tamelijk spectaculaire vormgeving van de tentoonstelling, als een oosterse bazaar met een op ware 
grootte nagemaakte rotswand, maakte het mogelijk om voor even deel uit te maken van een andere tijd en 
een andere cultuur. Daarbij wordt ook de duidelijke, toegankelijke informatie zeer op prijs gesteld. 
  
De top 3 
1: Iran, Bakermat van de beschaving, 17 juni t/m 18 november 2018, Drents Museum, Assen 
2: Escher op reis, 28 april t/m 28 oktober 2018, Fries Museum, Leeuwarden 
3: Studio Drift: Coded Nature, 25 april t/m 26 augustus, Stedelijk Museum Amsterdam 
  
De top 3 is een mooie en representatieve weerspiegeling van de redenen waarom mensen graag musea 
bezoeken. Prijst men bij de tentoonstelling over Iran vooral de even sprookjesachtige als leerzame 
totaalervaring, bij Escher waardeert men de tentoonstelling als een schitterende reis langs fantasie en 
wetenschap, waarbij de nadruk op Eschers geboorte in Leeuwarden een bijdrage levert aan het 
zelfbewustzijn van de Friezen. Bij Studio Drift waardeert men het mysterieuze, zinnenprikkelende, poëtische, 
eigenlijk het domweg genieten. 
  
Winnaar van de cultuurreis 
Onder de stemmers is een reis naar Madrid, Rome of Florence voor twee personen met SRC Reizen verloot. 
Mevrouw G. Vaillant is de gelukkige winnaar van de reis. 
 



 
(Bekijk het filmpje op www.tentoonstellingsprijs.nl)  
 
Over de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 

De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een jaarlijkse publieksverkiezing voor de beste tentoonstelling van het culturele 

jaar. De prijs is in 2018 gelanceerd ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift 

van Nederland. In aanmerking komen tentoonstellingen die in de periode augustus 2018 t/m juli 2019 te zien waren in een 

Nederlands museum. De verkiezing geeft meer inzicht in de drijfveren van mensen om tentoonstellingen te bezoeken. 

De verkiezing wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en is een samenwerking van Museumtijdschrift, het Prins 

Bernhard Cultuurfonds en de Vrije Academie. 

  

Genomineerden 

De 10 genomineerden voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019 waren: 

• 'Studio Drift: Coded Nature' in Stedelijk Museum Amsterdam 
• 'Escher op Reis' in het Fries Museum in Leeuwarden 
• 'Iran, Bakermat van de beschaving' in het Drents Museum in Assen 
• 'Leonardo da Vinci' in Teylers Museum in Haarlem 
• 'Ik, Maria van Gelre' in Museum Het Valkhof in Nijmegen 
• 'Utrecht, Caravaggio en Europa' in het Centraal Museum in Utrecht 
• 'Nederland-Bauhaus' in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam 
• 'Erwin Olaf' in Gemeentemuseum Den Haag 
• 'Hockney-Van Gogh' in het Van Gogh Museum in Amsterdam 
• 'Luc Tuymans, The Return' in Museum De Pont in Tilburg 

Vakjury 

Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, is juryvoorzitter. De andere juryleden zijn Peter van Duinen, directeur 

Vrije Academie, en Marina de Vries, hoofdredacteur Museumtijdschrift. 



	

  
Over Museumtijdschrift 
Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland, verschijnt 8x per jaar en biedt een unieke mix uit het 

tentoonstellingsaanbod, van kunst, fotografie tot erfgoed en design, en van vroeger tot nu. Bij ieder nummer verschijnt als 

bijlage de meest complete tentoonstellingsagenda van Nederland. www.museumtijdschrift.nl 

 

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, 

prijzen en beurzen stimuleert het Cultuurfonds bijzondere initiatieven en talent. www.cultuurfonds.nl 

 

Over de Vrije Academie 

De Vrije Academie is al sinds 1990 het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur en maakt culturele kennis 

voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. www.vrijeacademie.nl 

  

Over Kunstmuseum Den Haag 

Kunstmuseum Den Haag is een van Europa’s grootste kunstmusea. Het museum heeft een toonaangevende collectie moderne 

en hedendaagse beeldende kunst, mode en toegepaste kunst. Het museum werd bij een recent lezersonderzoek verkozen tot 

het favoriete museum van de lezers van Museumtijdschrift. www.kunstmuseum.nl 

 

Over SRC Reizen 

SRC Reizen is al 35 jaar dé reisorganisatie voor culturele reizen. Vakanties worden begeleid door de beste reisleiders en 

plaatselijke gidsen. www.src-reizen.nl 
 

 
 

 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie, rechtenvrij beeld en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 
  
Marleen van Mier-van de Pol 
Marketeer / webredacteur 
mvanmier@museumtijdschrift.nl 
038 - 467 3400 
  
 
 

 

 

   

 
 

 


