
 

 
 

 
 

Jaarverslag  2011 



1.   Historisch Museum Haarlem 
 
De Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland werd opgericht op 25 augustus 1975. Tot 1990 
was de stichting actief als historisch informatiecentrum. Vanaf 1990 organiseert zij tentoonstellingen 
in het voormalig St. Elisabeth Gasthuis aan het Groot Heiligland 47. Het museum heeft sinds 
november 1998 de status van erkend museum en is door de fiscus als ANBI-instelling aangemerkt. In 
2005 werd de naam van het museum veranderd in Historisch Museum Haarlem. 
 
Het Historisch Museum Haarlem stelt zich ten doel om voorwerpen, behorend tot het historisch 
erfgoed van de stad Haarlem en de omringende gemeenten, te verzamelen, conserveren, 
documenteren en presenteren. 
Het wil daarmee bijdragen aan: 

 het toegankelijk en zichtbaar maken en houden van het stedelijk en regionaal historisch 
bronmateriaal voor bewoners en bezoekers van Haarlem; 

 cultuureducatie en cultuurparticipatie, voor zowel jongeren als volwassenen. 
 
Om deze bijdragen te optimaliseren streeft het Historisch Museum Haarlem afstemming en 
samenwerking na met andere instellingen, zoals: 

 Stichting Museumkaart; 

 Culturele instellingen vertegenwoordigd in de Raad van Advies; 

 Deelname aan de Coalitie Cultureel Erfgoed Haarlem, thans Stichting Erfgoed Haarlem; 

 Medehuurder van het pand Groot Heiligland 47 (het ABC Architectuurcentrum Haarlem in 
het kader van de Beheerstichting Groot Heiligland 47). 

 
 

2.   Organisatie 2011 
 
Het Historisch Museum Haarlem kon worden geëxploiteerd dankzij de hulp van ruim 85 vrijwilligers 
en twee vaste medewerkers (ID-banen van 32 uur per week).  
 
In 2011 was het bestuur als volgt samengesteld: 
voorzitter   Dr. B.J.C.M. de Vet 
vice-voorzitter  Mr. J.J. Heusdens 
secretaris  J.L.A. van Aalst 
penningmeester  Jhr. mr. J.F.Th. van Valkenburg 
leden   Mevr. M.G. Meinderts  (Vrijwilligers) 
   Mevr. E. van Uhm (PR en Communicatie) 
   Drs. G.F. Walberg (Museale zaken,  vacant sedert 1 sept. 2011) 
 
 
Aanstelling directeur 
Mevr. dr. L.M. van der Wijden is per 1 september met haar werkzaamheden als directeur van het 
museum begonnen. Zij is niet alleen belast met de dagelijkse leiding van het museum, maar stuurt 
ook de projectgroep aan die de herindeling van de museale ruimten gaat voorbereiden. 
 
Bestuursmutaties 
Drs. G.F. Walberg, bestuurslid Museale zaken, heeft het bestuur van het Historisch Museum Haarlem 
per 1 september verlaten. Hij blijft betrokken bij het museum, als adviseur van het bestuur, en in de 
werkgroep die belast is met de herinrichting van het museum. 
 



Mevr. E.  van Uhm, bestuurslid PR en Communicatie, is per 1 januari 2012 teruggetreden als  lid van 
het bestuur. Zij blijft als vrijwilligster voor het museum actief. 
 
Raad van Advies 
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin vertegenwoordigd zijn: 
Frans Hals Museum, Teylers Museum, Noord-Hollands Archief, Culturele Kring Bennebroek, Stichting 
Ons Bloemendaal, Vereniging Haerlem, Historische Werkgroep Haarlem, Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, Stichting Santpoort, Stichting Spaarndam, Genootschap Oud Zandvoort, 
Stadsbibliotheek Haarlem, Stichting Oud Schoten en Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. 
De Raad van Advies kwam in 2011 op 27 april bijeen. 

 
3.  Financiën 2011 
Het Historisch Museum Haarlem beschikt over de volgende inkomensbronnen: 

 Subsidies van de gemeente Haarlem met een min of meer structureel karakter ter 
 dekking van de loonlasten van de vaste medewerkers (m.u.v. de directeur), de huurlasten  

en de depotruimte in het Teylers Museum. 

 Bijdragen of garanties van diverse fondsen voor de wisseltentoonstellingen. 

 Schenkingen en legaten. 

 Jaarlijkse kleine subsidiebijdragen (enkele tientallen euro’s) van omliggende gemeenten. 

 Entreegelden waaronder vergoeding voor gebruik Museumkaart.  

 Opbrengst winkelverkoop. 

 Bijdragen van vrienden/donateurs. 
 
Financieel Jaaroverzicht (excl. btw)  
             2011       2010 
BATEN        resultaat resultaat 
Donaties/begunstigers € 9.067 € 6.841 
Overige baten/Bedelaar/Balie verkoop € 5.611 € 6.330 
Entreegelden € 19.759 € 15.380 
Gem. Haarlem subsidie werkplaats en depot Teylers € 11.700 € 11.700 
Loonkosten subsidie Gem. Haarlem € 54.852 € 47.887 
Sponsoren € 38.276 € 36.810 
Rente       € 1.085 € 1.171 
Diversen/opslag/legaat €  277  € 648 
 € 140.627 € 126.767 
 
Vaste lasten en onderhoud € 21.645 € 10.341 
Personeelskosten en kosten vrijwilligers € 73.137 € 49.714 
Huur werkplaats Nw. Heiligland 11-13 en depot Teylers M. € 13.266 € 12.151 
Verzekering/beveiliging € 1.727 €        1.933 
Secretariaat/administratie, drukwerk, abonnementen € 8.488 € 6.052 
PR en communicatie € 4.822 € 5.022 
Internet, website, telefoon € 1.720 € 1.757 
Diversen, waaronder afboeking voorraad en bankkosten € 5.934 € 4.808 
Tentoonstellingen € 27.144 € 34.718 
Resultaat  €     17.256 (-) €  271 

 € 140.627 € 126.767 
         



Subsidiegevers, sponsors 2011 
Cultuurstimuleringsfonds Gemeente Haarlem, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Haarlem,  
J.C. Ruigrok Stichting, Rabobank Haarlem e.o.,  St. Jacobs Godshuis, M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting, Kattendijke/Drucker Stichting, Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Gemeente 
Heemstede, Stichting Zabawas, Cornelis Roozenfonds. 

 
 
4.  Activiteiten 2011 
 
Binnen het kader van de primaire doelstellingen: 

 De geslaagde tentoonstelling ‘Leren voor het Leven’ is op 8 mei gesloten. Op 27 mei opende 
de nieuwe tentoonstelling  ‘Spaarnestad Photo: een eeuw persfotografie in beeld’. Deze 
tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Pina Cardia.  

 Na sluiting van de tentoonstelling ‘Spaarnestad Photo: een eeuw persfotografie in beeld’, op 
6 november, is een deel van de foto’s overgebracht naar het Adviescentrum van de 
Rabobank Zuid-Kennemerland aan de Dreef in Haarlem, om daar nog twee maanden te 
worden tentoongesteld. 

 Van 25 november 2011 tot 6 mei 2012 loopt de tentoonstelling ‘Feest in Haarlem’ met onder 
meer beeldmateriaal van historische optochten, feesten ter ere van het koningshuis, en de 
grote stadsfeesten in de 19e en 20e eeuw.  Deze tentoonstelling is samengesteld door 
gastconservator Margreeth Pop, in samenwerking met Marianne Saakes. Bij de overburen, in 
het Frans Hals Museum, loopt vanaf 11 november de tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw viert 
feest’. 

 Tentoonstelling Jumelage Haarlem-Osnabrück, een coproductie van de Historische 
Vereniging Haerlem en het Historisch Museum Haarlem, in samenwerking met het Noord-
Hollands Archief en het Staatsarchiv Osnabrück. De tentoonstelling was te zien vanaf 29 april 
t/m 24 september in de Hoofdwacht aan de Grote Markt. 

 Jaarlijkse expositie in het Adviescentrum van de Rabobank Zuid-Kennemerland in het kader 
van een sponsorovereenkomst. 

 In totaal hebben 346 kinderen van 13 basisscholen uit Haarlem en omgeving meegedaan aan 
het educatieve project “Wie wat bewaart, heeft wat!”. Tijdens de tentoonstelling van de 
foto’s uit het Spaarnestad Fotoarchief konden kinderen die deelnamen aan het project hun 
mooiste foto kiezen. Tevens werden voor tentoonstellingen die zich daarvoor leenden, 
zogenaamde lesbrieven naar de scholen verstuurd. Op de woensdagmiddagen 19 en 26 
oktober (herfstvakantie Noord- en Zuid-Holland), hebben enkele vrijwilligsters in het 
museum een vertelmiddag gehouden voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud. 

 In de week van 31 oktober t/m 4 november heeft het museum in het kader van de 
maatschappelijke stage voor middelbare scholieren twee stagiairs gehad uit 3 havo van het 
Mendelcollege. Samen met de directeur is een programma gemaakt dat afwisselend is 
begeleid door drie vrijwilligers. 

 Belangrijke aanwinsten in 2011. Van de Stichting Elisabeth Van Thũringenfonds werd een 
zeer fraai bewerkte 17e-eeuwse haardplaat, voorstellende ‘Abraham en de engelen’, in 
langdurige bruikleen ontvangen. Van de familie Oldewelt kreeg het museum een heel 
karakteristiek olieverfschilderij uit 1737, van de hand van de schilder J. Mensing. Het stelt 
voor: ‘Gezicht op blekerij Bleeklust’, van de weduwe Gunst, in de buurtschap De Glip te 
Heemstede. Van een particulier werd een heel bijzondere maquette van de Grote of Sint 
Bavokerk aan de Grote Mark verkregen. Dit schaalmodel is geheel gemaakt van circa 120.000 
lucifers. De maquette is opgenomen in de vaste collectie van het museum. Met een gift van 
een familiestichting kon bij de recente sluiting van het Niemeyer Tabaksmuseum in 
Groningen een fraaie collectie historische tabaksartikelen worden aangekocht. De 
voorwerpen zijn afkomstig van de Haarlemse tabakshandel ‘De Gouden Kroon’, die al in de 



18e eeuw was gevestigd aan het Spaarne. Deze voorwerpen sluiten mooi aan bij de eerder in 
bruikleen verkregen artikelen van de Haarlemse tabakshandel Jan van der Pigge. 
 

Verwante activiteiten: 

 Haarlemse Monumentennacht. Op 29 januari werd de Monumentennacht 2011 
gehouden. Op een aantal locaties in de binnenstad werd op deze avond invulling gegeven 
aan het thema ‘passie voor muziek en dans’. In het Historisch Museum Haarlem kon men 
komen kijken naar de tentoonstelling ‘Leren voor het leven’ en luisteren naar vioolmuziek 
die steeds in een andere zaal ten gehore werd gebracht. 

 Historisch Café, een initiatief van het Noord-Hollands Archief, werd  in 2011 vier maal 
georganiseerd in samenwerking met het Historisch Museum Haarlem, de Historische 
Vereniging Haerlem, Stichting Historisch Schoten en de Stichting Vrienden van het Noord-
Hollands Archief.  

 Herdenking 200 jaar Burgerlijke Stand. Het museum participeerde in de themadag van het 
Noord-Hollands Archief op 16 oktober. 

 Stadswandelingen. In samenwerking met de organisaties van stadsgidsen en gildegidsen 
werden stadswandelingen georganiseerd waarin tegen een bijzonder tarief een bezoek aan 
het museum was opgenomen. Vele gezelschappen werden rondgeleid.  

 Quick Response Code (QR-code). Deze code staat sinds 2011 op een aantal tekstbordjes van 
de tentoonstellingen. Als men deze code met een mobiel ‘fotografeert’ (scant) wordt 
automatisch doorverwezen naar internetwebsites voor meer informatie over de getoonde 
objecten. Ook de eigen website is uitgebreid met een QR-code, zodat de informatie over 
het museum makkelijk op de mobiel beschikbaar is. 

 Vanaf de maand juni is via de website een link te vinden naar YouTube en Facebook met 
filmpjes en nieuws. 

 Op 28 februari vond het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers van het Historisch Museum 
Haarlem plaats op landgoed Beeckestijn te Velsen. Er was een grote opkomst van vrijwilligers 
op deze dag. 

 Er verschenen in 2011 drie vriendenbrieven en twee vrijwilligersbulletins. 
 

 
5. Relevante ontwikkelingen in 2011 
 
Het bestuur nam deel aan een door de gemeente georganiseerd ronde tafelgesprek in januari 2011 
over het idee om gezamenlijk met de culturele sector in de stad te komen tot een heus Stadsmuseum  
aan de Grote Markt. Het overleg daarover is niet meer voortgezet toen duidelijk werd dat grote 
bezuinigingen bij de gemeente onontkoombaar waren. 
Na vertrek van het Spaarnestad Fotoarchief uit Groot Heiligland 47 heeft de gemeente met ingang 
van 1 augustus een deel van de vrijgekomen eerste etage verhuurd aan het museum. Wel moesten 
daarvoor de locaties Nieuw Heiligland 11-13 (werkplaats en kantoor conservator) en Joleshuis 
(opslag) worden ontruimd. Met uitzondering van het depot, dat is ondergebracht bij het Teylers 
Museum, zijn sinds het najaar van 2011 alle activiteiten geconcentreerd in Groot Heiligland 47.  
In de nieuwe situatie is extra ruimte voor expositie ter beschikking gekomen. Door de werkgroep 
herinrichting museum, onder auspiciën van het bestuur, ondersteund door een externe deskundige, 
is een voorstel voor de herinrichting van het museum gemaakt. Dit voorstel houdt globaal in dat de 
vaste opstelling van het museum, inclusief ‘Het Verhaal van Haarlem’ en de grote stadsmaquette, 
naar de 1e etage verhuist. In de vrijkomende zalen aan de achterkant van het museum worden de 
wisseltentoonstellingen ondergebracht, waardoor aan de voorkant ruimte ontstaat voor 
publieksruimten, zoals ontvangstruimte annex koffiecorner, educatieruimte en een grotere winkel. 
De vaste opstelling wordt ingericht op de eerste etage. De werkgroep werkt aan een concept met 
bijbehorende begroting van een eigentijds museum met als thema "Haarlem, Stad aan het Spaarne". 



Voor de uitvoering van dit project zijn twee belangrijke randvoorwaarden gesteld. Ten eerste mogen 
er geen grote verbouwingen plaatsvinden, omdat niet duidelijk is hoe lang het museum nog in het 
pand aan het Groot Heiligland kan blijven. Ten tweede wordt pas begonnen met de realisatie van het 
project als er zekerheid is over voldoende financiële middelen.  
In de loop van 2012 hoopt het bestuur voldoende duidelijkheid te krijgen over de levensvatbaarheid 
van de nieuwe plannen.  
 

6. Bezoekcijfers 2011 
 

  Volw. 65+ Mus.krt < 18 jr Totaal 

       

Jan  139 98 562 254 1053 

Feb  171 110 526 211 1018 

Mrt  134 90 478 364 1066 

Apr  92 92 254 625 1063 

Mei  128 67 362 361 918 

Jun  93 104 427 114 738 

Jul  101 64 515 103 783 

Aug  108 80 480 55 723 

Sep  103 114 439 677 1333 

Okt  120 53 445 117 735 

Nov  66 83 427 344 920 

Dec.  199 61 613 93 966 

       

Totaal 2011  1454 1016 5528 3318 11316 
 
 
 
 Tentoonstellingen   Looptijd  gem. bezoek 
         per dag 
 
  Leren voor het Leven   127 dagen  39,7 
  Spaarnestad Photo   163 dagen  28,4 
  
 


