
ALLEMAAL  
HAARLEMMERS



Museum Haarlem heeft een plan ontwikkeld 

voor een permanente tentoonstelling over de 

geschiedenis van Haarlem. Aan dit plan liggen drie 

belangrijke uitgangspunten ten grondslag:

1 Een groot permanent overzicht van 900 jaar 

stadsgeschiedenis ontbreekt in de stad.

2 De historische stadscollectie van 20.000 

objecten ligt in het depot van het Frans 

Hals Museum en blijft zo voor bezoekers 

onbereikbaar.

3 Het ontbreekt leerlingen van het basis- 

en voortgezet onderwijs aan een goede 

plek om kennis te maken met hun eigen 

omgevingsgeschiedenis.

Allemaal Haarlemmers
Het is de tweede fase van de herinrichting van 

het museum, dat de geschiedenis van de stad 

bewaart en ontsluit aan de hand van recente 

sociale, economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar zijn de 

entree en zalen op de begane grond grondig 

gerenoveerd. De volgende stap is het ontwikkelen 

en inrichten van de vaste presentatie Allemaal 

Haarlemmers. Museum Haarlem heeft in zijn 

(wissel)tentoonstellingen steeds delen van de 

geschiedenis behandeld, naast een (ook door 

bezoekers ervaren) te kleine vaste opstelling van 

45 m2. Voor de nieuwe presentatie heeft het 

museum de hele eerste verdieping gereserveerd.  

In totaal 320 m2.

Collectie Haarlem
De grote historische stadscollectie met historische 

en kunstnijverheidsobjecten (Collectie Haarlem), 

ligt in het depot van het Frans Hals Museum. De 

collectie leidt daar voor een groot deel een donker 

bestaan en zal mogelijk zelfs helemaal uit Haarlem 

verdwijnen. Veel objecten zijn al in langdurig 

bruikleen gegeven aan musea elders in het land. 

Museum Haarlem zet zich in om de collectie weer 

zichtbaar te maken voor het publiek. Objecten die 

relevant zijn voor het grote verhaal zullen voor de 

stad worden teruggehaald.

Educatie
Museum Haarlem biedt kinderen en jongeren 

de gelegenheid oog in oog te staan met de 

1. Aanleiding



De collectie van 900 jaar stadsgeschiedenis leidt 
een donker bestaan en zal mogelijk helemaal uit 
Haarlem verdwijnen. 



omgevingsgeschiedenis van hun eigen stad en 

regio. Cito-onderzoek toont aan dat meer dan de 

helft van de leerkrachten zelf over onvoldoende 

informatie beschikt over de lokale geschiedenis.  

De nieuwe presentatie biedt aan leerkrachten uit 

Zuid-Kennemerland de gelegenheid (opnieuw) 

kennis te maken met de eigen regionale 

geschiedenis als onderdeel van de nationale. 

Het ontwerp krijgt een aparte laag die begrijpelijk 

en aantrekkelijk is voor kinderen. Waaronder een 

‘razende reporter’ die de kinderen door de tijd laat 

reizen. 



Samen met de bekende ontwerper Caspar 

Conijn, architect Roderick van der Weijden en 

Bert Sliggers, Haarlemkenner en oud-conservator 

van Teylers Museum, is een plan voor de vaste 

opstelling ontwikkeld, waarin het dagelijkse leven 

centraal staat. Het zijn de burgers en nieuwkomers 

die de stad hebben gemaakt tot wat zij nu is. 

De inwoners, die zich sinds het ontvangen van 

de stadsrechten in 1245 Haarlemmer mogen 

noemen, komen uit verschillende windstreken. 

Recent skeletonderzoek heeft aangetoond dat in 

de vijftiende eeuw veel Haarlemmers uit Vlaanderen 

en Frankrijk kwamen. Wat hebben zij samen 

bereikt, beleefd en doorstaan? Wat is invloed 

geweest op de Gouden Eeuw van Haarlem van 

met name Duitsers, die om economische redenen 

naar de stad kwamen, en van Vlamingen vanwege 

hun geloof? Ook kijken we naar de meer recente 

geschiedenis waarin talloze Haarlemmers ook 

Duitse, Engelse, Zwitserse of Italiaanse voorouders 

hebben. 

Deze mengeling van culturen heeft de stad veel 

welvaart gebracht. Migratie wordt de rode draad 

door de vaste opstelling. Vragen die steeds aan 

de orde komen zijn: wie heeft de stad gevormd 

en hoe? En wat leert deze geschiedenis ons over 

onze eigen tijd? Niet alleen de bewoners kwamen 

van ver, zij namen ook producten, of kennis over 

productieprocessen mee. Denk hierbij aan de 

textiel- en bloembollenindustrie. Daartegenover 

staat de export van Haarlemse producten: bier, 

damast, schepen, Haarlemmerolie, waardepapieren 

en Droste flikken. Ook deze wisselwerking krijgt 

een nadrukkelijke plaats in de opstelling. 

Tenslotte het effect hiervan op de Haarlemse 

pioniersgeest, want op veel gebieden liepen 

de Haarlemmers voorop. We laten zien welke 

producten en vernieuwingen zij naar Haarlem 

haalden en welke zij naar elders brachten.  

Kortom: hoe de diversiteit aan mensen tot de 

leefbare, bourgondische en prachtige stad die 

Haarlem nu is.

3. Allemaal Haarlemmers



Centraal staan de mensen die de stad en haar 
omgeving hebben gevormd. Wie zijn zij?  
Waar komen ze vandaan? Wat was hun inbreng 
in het verleden, en wat is hun invloed op de  
toekomst van de stad?



De vaste tentoonstelling Allemaal Haarlemmers 
vormt de kern van het museum. Er is een 
constructie bedacht waarbij een nieuwe ruimte 
in de bestaande ruimte wordt geplaatst. Op deze 
manier wordt er meer oppervlak gecreëerd voor 
de collectie en de verhalen.

Gangen, pleinen, binnen- en buitenruimtes 
zorgen voor een stadse ervaring. De 
binnenruimtes zijn meer gesloten en bieden de 
mogelijkheid een thema verder uit te diepen.

De ruimtelijke opzet zorgt voor een inhoudelijke 
verbindingen tussen de thema’s en geeft 
gelaagdheid in de vertellingen. De bezoeker 
krijgt een caleidoscopisch beeld van Haarlem, 
waarbij stadse thematieken elkaar overlappen, 
contrasteren of aanvullen.

Eerste verdieping, nieuwe situatie



Nieuwe situatie



Deze maquette vormt het beginpunt 
van de tentoonstelling. In een 
multimediale presentatie van circa 10 
minuten wordt niet alleen de groei van 
de stad vanaf het prille begin zichtbaar, 
maar komen de hoofdlijnen uit de 
geschiedenis voorbij en wordt er een 
toekomstvisie gegeven. 
Museum Haarlem integreert het 
verleden in het heden, en andersom. 
Daarom gaat het voor de nieuwe 
tentoonstelling een samenwerking aan 
met de Haarlemse 3D-industrie. In dit 
gezamenlijke deelproject wordt een 
unieke stadsmaquette vervaardigd. 
De eerste in Nederland en dat zijn we 
aan Haarlem verplicht, want de stad 
presenteert zich sinds een paar jaar als 
3D-stad.

Een 3D-geprinte maquette  
met mapping projectie





De bezoeker waant zich in een stad, dwaalt door de 
ruimtes die elke keer zijn gezichtsveld veranderen. Hij 
ontdekt nieuwe plekken met vergezichten, binnenruimtes, 
stegen, pleinen, doorkijkjes en panorama’s. Hij ontmoet 
pioniers, bekende en minderbekende Haarlemmers, 
maakt kennis met het gewone leven in vorige eeuwen 
en beleeft dit aan de hand van objecten, film, foto’s en 
prenten.

Alles is erop gericht de geschiedenis begrijpelijk te 
maken aan de hand van concrete voorbeelden van 
gewone mensen. Zo ligt de nadruk niet op het gegeven 
dat Haarlem in het jaar 1245 stadsrechten kreeg, maar op 
de betekenis hiervan voor de mensen. Wat veranderde 
er voor de bakker, de bewoners in en rond de stad, de 
handelaren, de boeven? 

Dit alles vervat in zeven themaruimtes, tussenruimtes en 
extra verdiepingslagen.

Een ontdekkingstocht door de stad Haarlem
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Themaruimtes

Werken
Van beerput tot 
schatkamer

Wonen

Macht

Pioniers

Geloof

Maquette
introductie

Hoe Haarlems ben jij?
Allemaal Haarlemmers

Kunst en wetenschap



9

De ruimtelijke opzet zorgt voor inhoudelijke  
verbindingen tussen thema’s en geven gelaagdheid 
in de ruimtelijke vertelling.
De bezoeker krijgt een caleidoscopisch beeld  
van Haarlem, waarbij stadse thematieken elkaar 
overlappen, contrasteren of aanvullen.







De objecten zijn niet altijd even mooi en kostbaar, 
maar dienen als bewijsstukken uit het verleden.
In combinatie met contextbeelden van het Noord-
Hollands Archief, een van onze vaste partners, 
maken ze de verhalen over de stad en hun 
bewoners compleet. 

 
 

Collectie in Context



Historische objecten en kunstwerken zorgen 
voor een directe verbinding met onze voorouders 
en vertellen hoe zij zorgden, vochten, rouwden, 
werkten, sportten, geloofden, vreeën en feestten. 
Kortom: hoe zij leefden!





1. Wonen
In een interactieve opstelling wordt het dagelijkse le- 

ven van Haarlemmers uit alle tijden zichtbaar. Aan 

bod komen de leef- en woonomstandigheden van 

zowel arm als rijk, jong als oud, migranten en huidige 

bewoners.
 

2. Werken
Johannes Enschedé, Droste, Figee, VNU, Gatsonides, 

DSM. Beroemde Haarlemse bedrijven krijgen een 

plek in een presentatie waar bezoekers ontdekken 

hoe Haarlemmers door de eeuwen heen hun brood 

verdienden. Arbeiders vertellen wat de gevolgen van 

de industrialisatie waren en er is aandacht voor de 

komst van arbeidsmigranten.

3. Geloof
In het decor van een kerk ontdekken bezoekers de  

invloed van de verschillende religies in de stad. Van  

het middeleeuwse, katholieke Haarlem tot de komst 

van de protestanten en de groei van de islam in de 

laatste decennia. Hoe de godsdienstvrijheid in Neder- 

land mede heeft geleid tot grote bloei. Maar ook: op  

welke plaatsen werd het geloof beleden? En hoe  

werd de zorg voor armen, ouderen en zieken geregeld? 

4. Macht
Van de tijd van de Hollandse graven (stadsrechten 

en Damiate-legende) tot de gevolgen van de 

Tachtigjarige Oorlog (Kenau). Van de Franse 

overheersing (Lodewijk Napoleon) tot de Tweede 

Wereldoorlog (Hannie Schaft). Welke plaats nam 

Haarlem in Holland in, wat was de betekenis van 

Haarlem als handelsstad en tegenwoordig als 

provinciehoofdstad? Maar ook: hoe werd de stad 

verdedigd, van stadspoorten en stadswachten tot de 

politie en de rechtspraak van nu.

5. Kunst & Wetenschap
Hier ligt de nadruk op de tweede bloeiperiode van 

Haarlem: de tijd van de Verlichting, het ontstaan van 

het Teylers Museum en de Hollandsche Maatschappij 

der Wetenschappen. Op touchscreens zijn 

beelden te zien van belangrijke en toonaangevende 

gebouwen, van de Vleeshal van Lieven de Key 

tot de Toneelschuur van Joost Swarte. Welke rol 

hebben kunstenaars van Frans Hals en Kees Verwey 

gespeeld, waar hebben ze hun sporen achtergelaten?

 

Zeven themaruimtes





6. Van beerput tot schatkamer
Beerputten zijn net ondergrondse musea: je vindt 

er de geschiedenis van honderden jaren. Wat ooit 

bedoeld was als een wc is nu een schatkamer vol 

informatie over Haarlemmers uit het verleden. Laag 

voor laag kan bekeken worden wat onze voorouders 

aan bijzondere voorwerpen gebruikten. Bezoekers 

zullen verbaasd staan over waar al die spullen 

vandaan kwamen: aardewerk, keramiek en glas uit 

Duitsland, Italië en later ook China. Globalisering is 

van alle tijden!



Van beerput tot schatkamer



7. Allemaal Haarlemmers
In deze ruimte komt een opstelling van bekende en onbekende 

Haarlemmers uit het heden en verleden. Behalve hun foto en naam wordt 

ook de plaats vermeld waar zij vandaan komen. Deze portrettengalerij 

wordt aangevuld met Haarlemmers die het museum financieel 

ondersteunen (crowdfunding). Zij krijgen de mogelijkheid hier zelf 

afgebeeld te worden, of hun (klein)kind, of misschien wel hun bet-bet-

betovergrootouder.



Hier testen bezoekers hun HQ, 

oftewel hun Haarlem Quotiënt. De 

vragen worden ingeleid door een 

filmpje over een bekende Haarlemmer, 

een Haarlems gebouw, een Haarlems 

product. Na afloop zien de bezoekers 

op een schaal van 1 tot 10 hoe 

Haarlems zij zijn. 

Test je HQ!

Hoe oud is de oudste 
Haarlemmer die ooit 
is opgegraven?

Noem vijf Haarlemse 
popmuzikanten. Wie van 
hen stond 15 weken in 
de Top 10?

Zet deze bekende  
Haarlemse schrijvers 
op volgorde van tijd.



Behalve dat de eerste spoorlijn 
van Nederland tussen Haarlem 
en Amsterdam werd aangelegd, 
Haarlem de tweede stad van 
Nederland was met gaslicht, en 
dat Haarlem een echte sportstad 
werd door de inspanningen 
van Pim Mulier, zijn de echte 
pioniersactiviteiten vooral op het 
industriële vlak te vinden. Van groot 
belang, vooral qua werkgelegenheid 
en naamsbekendheid buiten de 
stads- en landsgrenzen, waren 
vanaf de 18e eeuw de uitgeverij en 
drukkerij van Johannes Enschedé, 
de 19e-eeuwse textielfabrieken van 
Wilson, Poelman en Prévinaire, de 
machinefabrieken van Conrad en 

Figee, Beijnes voor het spoor en 
Droste voor de chocola. Misschien 
zette de Haarlemmerolie de stad nog 
wel het meest op de kaart! Daarbij 
valt Fokker die met zijn vliegtuigje 
rond de St. Bavo cirkelde in het niet.

Vier extra lagen
Haarlemse pioniers
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Het museum verzamelt verhalen van en over Haarlemmers 
uit het verleden. Zoals een ooggetuigenverslag van een 
notabel over Kenau Hasselaer in actie, de eerste treinreis 
tussen Amsterdam en Haarlem door een bekende 
apotheker, de eerste maanden van een Italiaanse 
gastarbeider die bij Droste ging werken. Deze persoonlijke 
tijdsbeelden – in de vorm van getuigenverslagen, brieven, 
films en foto’s – geven de bezoeker een indringende kijk in 
het verleden.

    Ontmoetingen in de stad



“De Nederlandse vrouwen 
waren dol op buitenlandse 
jongens.”
Giuseppe 
Italiaanse gastarbeider die bij Droste ging werken  
(geboren in 1938 te Enna, Sicilië)



Razende reporter Jeroen 
Overbeek reist door de tijd en 
brengt nieuws uit het verleden!

Bekende Haarlemmer en 
Journaallezer Jeroen Overbeek 
doet verslag van betekenisvolle 
gebeurtenissen in de stad in de 
afgelopen eeuwen. Oud nieuws 
wordt weer helemaal actueel 
en gecombineerd met recent 
nieuws. Op relevante plekken in 
de tentoonstelling worden deze 
geluidsfragmenten geplaatst.

De verhalen zijn geschikt voor 
volwassenen en voor de jeugd. Met 
leerkrachten van basisscholen wordt 
overlegd welke verhalen uit de eigen 
omgevingsgeschiedenis binnen de 
eindtermen vallen. Deze zullen in de 
collectie worden opgenomen.

Nieuws uit het verleden



De collectie van 900 jaar stadsgeschiedenis 
lijdt een kwijnend bestaan en zal mogelijk zelfs 
helemaal uit Haarlem verdwijnen.  



In de presentatie komt een aparte 
vertellaag waarbij volwassenen en 
kinderen samen op ontdekkingstocht 
gaan. Onderweg ontmoeten ze 
bekende en minder bekende 
Haarlemmers. Dezen laten de jonge 
bezoekers zien wat zij in de stad 
deden. Ze vertellen over hun leven, 
geven de bezoekers tips waar ze 
langs moeten gaan, wat ze kunnen 
zien en doen. Het is een museale 
beleving waarin alle zintuigen 
worden geprikkeld.

Stap door een schilderij in 
het verleden



Hoe rook het Spaarne in 1700?

Kijk binnen in een huis uit de jaren 40


