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Historisch Museum Haarlem 

Ontstaan en ontwikkeling. 
De Stichting Historisch Museum Haarlem werd opgericht op 25 augustus 1975, en was tot 1990 actief 
als Historisch Informatie Centrum. Vanaf 1990 organiseert zij tentoonstellingen in het voormalig St. 
Elisabeth Gasthuis aan het Groot Heiligland 47 onder de naam Historisch Museum Zuid-
Kennemerland. 
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 veranderd in Historisch Museum Haarlem. 
En in 2012 is het museum gestart met de transitie naar het Stadsmuseum Haarlem: een museum dat 
bezoekers informeert over de geschiedenis en het heden, en hen prikkelt en uitnodigt om hier op 
een nieuwe manier naar te kijken.  

Missie 
Het Historisch Museum Haarlem bewaart en ontsluit de verre én recente stadsgeschiedenis om het 
leven van Haarlemmers en andere bezoekers te verrijken, en hen met de stad en elkaar te verbinden. 
Bewoners, bezoekers en andere (erfgoed)instellingen worden hierbij actief betrokken. 

Visie 
Het Historisch Museum Haarlem is een levendig en inspirerend museum dat een actieve rol speelt in 
de stad. Een museum dat samen met de bevolking wordt gecreëerd en waar bezoekers enthousiast 
worden gemaakt voor de geschiedenis, het heden en de toekomst.  
Het is een ontmoetingsplaats en platform voor jong en oud, dé plek waar de bezoeker op een 
interactieve en verrassende manier de geschiedenis kan beleven en spiegelen aan de actualiteit.  
Hét ideale beginpunt in Haarlem vanwaar de stad verder verkend kan worden, voor zowel 
Haarlemmers als toeristen.  
De vele referenties naar andere erfgoedinstellingen in de omgeving zorgen ervoor dat bezoekers zich 
beter kunnen oriënteren in de stad, meer uit hun bezoek aan Haarlem kunnen halen, en meer plezier 
kunnen beleven aan hetgeen de stad Haarlem hen te bieden heeft. 
 
Uitgaande van deze missie en visie heeft het Historisch Museum Haarlem de volgende activiteiten 
verricht. 
 
 

Activiteiten 2012 
 
Wisseltentoonstellingen 

Feest in Haarlem  
(25 november 2011 t/m 7 mei 2012) 
De conservatoren Margreeth Pop en Marianne 
Saakes zijn diep in de historie van de Haarlemse 
feesten gedoken en hebben samen met de 
bouwploeg een prachtige tentoonstelling 
neergezet, die met aquarellen, etsen, foto’s en 
affiches een prachtig beeld gaf van de grote 
verscheidenheid aan festiviteiten in het Haarlem 
van vroeger en nu, zoals het 
Onafhankelijkheidsfeest van Schoten in 1913 en 
de Optocht op 1 april 1872 ter ere van het 300-
jarig onafhankelijk volksbestaan. 
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De Weeshuiskamer werd aangepast, zodat bezoekers konden zien hoe indertijd bij de wezen een 
verjaardag werd gevierd. 
Een tentoonstelling die bij het publiek is aangeslagen, zoals bleek uit het grote aantal van 5.535 
bezoekers. 
 

Geen cent te makken  
(26 mei t/m 4 november 2012) 
De tentoonstelling, die bestond uit de onderdelen armenzorg in het verleden, zelfredzaamheid en 
armoede heden ten dage, liet zien hoe het begrip armoede zich door de tijd heen steeds anders 

manifesteert, en hoe wij ons daaraan 
voortdurend aanpassen.  
Het was het verhaal van Haarlemmers die in het 
verleden, maar ook in het heden, onder het 
bestaansminimum moesten leven: de 
geschiedenis van de middeleeuwse broodbank 
tot de hedendaagse voedselbank.  
De tentoonstelling is samengesteld door de 
conservatoren Annelies Aerts en Laura van der 
Wijden. 
 
 
 

Foto Noord-Hollands Archief 

 
Binnen  het kader van deze tentoonstelling vonden de volgende activiteiten plaats: 

- Op 7 juni hield Christel Jansen een lezing over haar boek De Woonschool: een woon- en 
opvoedexperiment dat begin jaren zestig in de Haarlemse wijk Parkwijk liep, met de 
bedoeling ‘onaangepasten’ te leren integreren in een normale woonomgeving. 

- Op 24 september vond in het Noord-Hollands Archief een druk bezocht, en opnieuw 
uitverkocht,  Historisch Café plaats, met als thema 'Armoede in Haarlem'. 
Museumdirecteur Laura van der Wijden schetste de achtergrond en het verhaal van Geen 
cent te makken, zoals dat tijdens de tentoonstelling te zien was. 
En Christel Jansen hield opnieuw haar voordracht over de ‘Woonschool’. 

- Op 5 oktober werden lezingen gehouden als afsluiting van de Week tegen de Eenzaamheid. 
Ine Voorham, majoor van het Leger des Heils, vertelde over het werk van het Leger. En Koos 
Pelsser, voorzitter van het Platform Minima Organisaties, sprak over sociale armoede. 

- Op 20 juli, 24 augustus, 21 september en 10 oktober organiseerde het museum 
stadswandelingen langs plekken die herinneren aan de armoede in onze stad.  

Veel bezoekers van Geen cent te makken gaven hun reactie op de tentoonstelling: 
“Ik heb genoten van dit bezoek, goede ontvangst met uitleg. We mogen niet meer klagen als je de 
armoede uit die tijd ziet.” 
En: “Een prachtige tentoonstelling, als ik deze expositie zie, wat zijn we nu dan rijk.” 
Na de tentoonstelling waren delen ervan nog enige tijd te bewonderen in de Grote of St. Bavokerk, 
als onderdeel van de Broodbankactie. 
Geen cent te makken trok 6.106 bezoekers. 
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Speelgoed verzameld  
(17 november 2012 t/m 19 mei 2013) 
De speelgoedcollectie van Haarlemse Rie Ruyssenaers-
Schenk bestrijkt de periode van ca. 1750 tot 1970 en 
bevat zo’n 25.000 voorwerpen. Een keuze uit deze 
omvangrijke collectie was op de tentoonstelling te zien. 
Conservatoren Maria van Vlijmen en Mariska Krikken 
hadden de moeilijke taak een selectie te maken voor 
deze tentoonstelling.  
Speelgoed verzameld toont hoe meisjes van oudsher 
leerden hoe ze, door te spelen met poppen, serviesjes 
en naaimachientjes, een goede huisvrouw en moeder 
werden.  
Stoommachines, treinen en auto’s maakten jongens al 
jong vertrouwd met de leefwereld van de man. Ook is 
speelgoed te zien waar alle kinderen van houden: 
plaatjes kijken, spelletjes en muziek, toverlantaarns, 
viewmasters en platenspelers. 
De tentoonstelling werd enthousiast door het publiek ontvangen: al vóór de opening meldde de 
eerste basisschool zich om naar de speelgoedtentoonstelling te komen kijken. 
De tentoonstelling wordt in mei 2013 verlengd en vernieuwd en zal tot eind september in het 
museum te zien zijn.  

Anton Heyboer- de Haarlemse jaren  
(23 november 2012 t/m 21 mei 2013) 

Het werk van Anton Heyboer uit zijn Haarlemse periode is even terug 
in de Heiliglanden in Haarlem, het gebied waar hij dit werk ooit 
maakte. Het gaat om werk uit de periode 1942 tot 1958, toen Heyboer 
bijna onafgebroken in Haarlem woonde en werkte. 
De tentoonstelling, die een prachtig beeld geeft van een tot nu toe 
onderbelichte periode uit het leven van een kunstenaar van 
wereldniveau, heeft in november 2012 een veelbelovende start 
gemaakt.  
Er is een prachtige tentoonstelling neergezet, met veel werken (uit 
museum- en rijkscollecties en particuliere verzamelingen) die nooit 
eerder zijn tentoongesteld! 
Al tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling kwamen er 
berichten uit het hele land van mensen die nieuwsgierig waren naar 
het vele, nooit eerder vertoonde werk van Heyboer dat in het museum 
te zien is.  
De tentoonstelling is samengesteld door conservator Pina Cardia met  

Foto Kunstcentrum Haarlem            de hulp van Nicolette Andriessen, Ank van Eekelen, Janneke Tump en 
Irene Campfens. Op 27 november hebben beeldend kunstenaar Piet Zwaanswijk en oud-docent 
kunstvakken Krijn Kluft een lezing met demonstratie gegeven over hoe Heyboer te werk ging. 
Verder zijn voor 2013 een extra lezing door Piet Zwaanswijk en Krijn Kluft, enkele stadswandelingen 
van Gilde Haarlem, workshops voor kinderen en lezingen door Lotti Heyboer gepland.  Het staat nu al 
vast dat deze tentoonstelling een bezoekersrecord in de historie van het museum oplevert. 
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Overige activiteiten 

Educatie 
In het kader van het schoolbrede project “Wie wat bewaart, heeft wat!” heeft het museum elf 
basisscholen ontvangen met in totaal 423 schoolleerlingen. Voor de wisseltentoonstellingen Feest in 
Haarlem en Geen cent te makken zijn lesbrieven gemaakt, zowel voor het basisonderwijs als het 
voortgezet onderwijs, aan de hand waarvan leerlingen en docenten zich konden voorbereiden op 
hun bezoek aan het museum. Voor de lesbrieven van Geen cent te makken is samengewerkt met de 
Rabobank Zuid-Kennemerland en bureau Happiefood. 
 
Gedurende 15 weken heeft Meike Genee als stagiaire van de Reinwardt Academie verschillende 
werkzaamheden verricht: o.a. meewerken aan het samenstellen van een tentoonstelling, het 
schrijven van een lesbrief en het ontvangen van scholieren voor educatieprojecten. 
 
Van 31 oktober t/m 4 november waren twee leerlingen van het Mendelcollege op het museum 
aanwezig voor een maatschappelijke stage. 

Kinderen 
In de Krokusvakantie heeft het museum verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd: 
kinderen konden knutselen, grootouders kregen op speciale dagen gratis entree wanneer zij met een 
kleinkind naar het museum kwamen. 
Op meerdere dagen zijn voor bezoekers gratis rondleidingen verzorgd voor de tentoonstelling Feest 
in Haarlem. 
 
Met een speurtocht en kleine presentaties heeft het museum bijgedragen aan de festiviteiten in de 
stad rondom de Rode Loper. 

Samenwerking 
Verschillende malen heeft het museum een bijdrage geleverd aan het Historisch Café Haarlem. 
In het bovenstaande werd reeds de bijdrage van het museum vermeld in het kader van Geen cent te 
makken. 
 
Er zijn stadswandelingen gehouden tijdens de Open Monumentendagen, waarvoor in het museum 
een speciale vitrine was ingericht waarin de geschiedenis werd verteld van het oude St. Elisabeth 
Gasthuis, dat vroeger in het pand van het museum was gevestigd. 
 
Van 2 tot en met 21 oktober exposeerden cliënten van het Leger des Heils schilderijen, tekeningen, 
gedichten en andere kunstwerken in het museum met de tentoonstelling Kunst van de Straat.  
Deze tentoonstelling kwam voort uit het programma Kunst en Theater. Mensen die hulp en 
begeleiding ontvangen van het Leger des Heils kunnen binnen dit programma hun creatieve talenten 
ontwikkelen. 
 
Tijdens de Kunstlijn Haarlem op 2, 3 en 4 november werden werken tentoongesteld van 
sieraadkunstenaar en fotograaf Birgit Laken en tekenaar-schilder en keramist Marjan Jaspers. 

Museumwinkel 
De museumwinkel heeft in mei zijn collectie uitgebreid met het boek De Woonschool (door Christel 
Jansen), de eigen uitgave van het museum Geen cent te makken - Van broodbank tot voedselbank 
(door Laura van der Wijden), en in november met literatuur over Anton Heyboer en Anton Heyboer – 
de Haarlemse jaren (door Pina Cardia). 
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Nieuwe aanwinsten  
 
Het museum heeft onder meer de volgende voorwerpen door schenking verkregen: 

- Kaart  van Haarlem Vervaardigd A/H Bureau van Openbare Werken Anno 1914. (Bijgewerkt 
tot 1 Oct 1915) Schaal 1:5.000. Papier geplakt op linnen. 

- Gravure voorstellende het Huis te Brederode bij Haarlem 1695. Ingelijst achter glas. 
- Bronzen plaquette aangeboden door het gemeentebestuur van Haarlem aan R. Deen ter 

gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum als conciërge van H.B.S. B. 9-8-1979. In houten 
houder. 

- Olieverf op doek voorstellende Cornelis van Schie, veehouder. 
- Diverse boeken, prentbriefkaarten en penningen. 

 
Daarnaast zijn voorwerpen in bruikleen gegeven, waaronder: 
Een bronzen scheepsbel en een wapenschild van mijnenjager Hr.Ms. Haarlem M853. 
 
 

Aantallen bezoekers  
 

 Volwassenen 65+ 
Museum 

kaart 
Gratis < 18 jaar Totaal 

Totaal 2012 1313 1011 7383 2190 1468 13365 

       

Totaal 2011        1454 1016 5528 1820 1498 11316 
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Organisatie 
 
Bestuur 
Dr. B.J.C.M. de Vet   Voorzitter 
vanaf  5 nov 2012  Mw. S.K. Klazes    
Mr. J.J. Heusdens   Vicevoorzitter 
J.L.A van Aalst    Secretaris 
Jhr. Mr. J.F.Th. van Valkenburg  Penningmeester 
Mw. A. Zoetmulder   PR en Communicatie 
Mw. P. Cardia     Museale zaken 
Mw. M.G. Meinderts    Bestuurslid algemeen 
 
Directie 
Mw. dr. L.M. van der Wijden  Directeur 
 
Mw. M. Genee    Stagiaire Reinwardt Academie (februari-mei 2012) 
 
Vrijwilligers 
Het Historisch Museum Haarlem kan niet bestaan zonder de ondersteuning van vrijwilligers.  
Zij ontvangen de bezoekers, verzorgen rondleidingen en de begeleiding van (school)groepen. Zij 
helpen bij de samenstelling, inrichting en bouw van de tentoonstellingen. Zij ontwikkelen activiteiten 
en lesmaterialen. Zij verzorgen het depot, onderhouden de collectie en de bibliotheek. Zij zorgen 
voor de documentatie, voor de website, de Nieuwsbrief, sociale media en overige publiciteit. Zij 
zorgen voor het schoonhouden en helpen bij de administratie. Zij runnen de winkel en verzorgen de 
catering. 
De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het museum. In 2012 zijn de ruim 120 vrijwilligers 
werkzaam geweest in één of meer van onderstaande werkgroepen. 
 
Werkgroepen 
 
Collectie 
Conservator    
Depot       
Selectiecommissie 
Documentatie 
Bibliotheek 
Tentoonstellingen 
 
Presentatie 
Gastvrouwen/-heren    
Rondleidingen    
PR & Communicatie 
Activiteiten  
Educatie 
Nieuwsbrief  
Folders & flyers  
Website  
Catering 
Winkel 
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Zakelijk 
Sponsorcommissie  
Vrienden  
Technische dienst 
 
Raad van Advies 
Het bestuur besloot lopende het jaar de Raad van Advies met ingang van 2013 op te heffen en op 
een andere wijze invulling te geven aan de adviesfunctie. 
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Financiën 2012 
 
Door het wegvallen van de subsidie voor twee parttime medewerkers die met pensioen gingen, 
kreeg het museum te maken met een ernstig financieel probleem. Naast een brief aan alle 
gemeenteraadsleden met een uitleg over de ontstane situatie, wist het museum de nood ook op 
creatieve wijze bij de gemeenteraad van Haarlem onder de aandacht te brengen. Velen hebben zich 
ingezet om het museum te redden, onder meer de acteurs van Living History die zich in 
middeleeuwse kledij voor het stadhuis hadden opgesteld, en vervolgens mee het stadhuis in werden 
gehaald, waarna museumdirecteur  Laura van der Wijden de gelegenheid kreeg de 
gemeenteraadsleden te overtuigen van het belang van het museum voor de Haarlemse 
gemeenschap. In tweede instantie is de directeur, samen met een groepje schoolkinderen, met een 
petitie gesteund door zo’n duizend handtekeningen naar het stadhuis getogen. 
Het resultaat was, dat de gemeente besloot het museum de komende twee jaar met een 
toereikende extra subsidie te ondersteunen. Hierdoor werd tijd gewonnen voor het vinden van een 
oplossing. 
 

Financieel Jaaroverzicht 
 

St. HISTORISCH MUSEUM HAARLEM (excl. btw) 
    

      
2012 

 
2011 

BATEN 
        Gemeente Haarlem subsidie huren 

  
 50.695 

 
     11.700  

Gemeente Haarlem subsidie salariskosten   
 

21.224 
 

     54.852  

Entreegelden 
    

 25.690 
 

    19.759  

Winkelverkoop 
  

7.587 
 

      5.611  

Donaties / Vrienden 
   

33.481 
 

20.343  

Subsidies tentoonstellingen 
  

28.700 
 

27.000 

Liquiditeitssubsidies 
   

10.000 
 

                     -    

Rente en diversen 
    

 756 
 

       1.362  

      
 178.133 

 
  140.627  

LASTEN 
        Huur GH 47 en depot Teylers 

   
 52.109 

 
 13.266 

Vaste lasten en onderhoud  
   

 24.992 
 

     21.645 

Personeelskosten  
 

 60.130 
 

    73.137  

Tentoonstellingen 
    

28.723 
 

    27.144 

Kantoorkosten / abonnementen / vrijwilligersbijeenkomsten 
 

 9.232 
 

       8.488 

PR / marketing 
    

 4.274 
 

       4.822  

Telecommunicatie / vernieuwing website in 2012 
 

 7.053 
 

       1.720  

Verzekering / beveiliging 
   

 3.113 
 

        1.727  

Diversen 
  

 1.065 
 

       5.934  

Resultaat  
 

 12.558- 
 

    17.562- 

      
 178.133 

 
   140.321  

         Subsidiegevers, sponsors 2012 
      Cultuurstimuleringsfonds gemeente Haarlem, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Haarlem,  

 JC Ruigrok Stichting, RABObank Haarlem e.o.,  M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Hofjes Codde &  
Van Beresteyn, St. Vincentius van Paulo, St. Jacobs Godshuis, Burgerweeshuis, Mij. tot Nut van 't 
Algemeen,  Gemeente Heemstede en enkele bevriende collega’s. 
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Overige ontwikkelingen in 2012  
 
Begin 2012 werd het bestuur het eens over een museaal concept voor de omvorming van het 
Historisch Museum tot een eigentijds Stadsmuseum. Dit concept werd door bureau Kossmann.de 
Jong uitgewerkt in een museumplan, genaamd 'Stad aan het Spaarne'. Eind 2012 kwam de brochure 
ter beschikking voor de promotie van het plan. De bijbehorende begroting bedraagt ruim 1 miljoen 
euro. Zonder steun van de gemeente Haarlem en bereidheid van enkele grote fondsen om aan dit 
project substantieel bij te dragen, is het nieuwe Stadsmuseum niet te verwezenlijken. Het komend 
jaar zal uitwijzen waarop het museum kan rekenen. 
Het bestuur heeft de onderstaande personen bereid gevonden zitting te nemen in het comité van 
aanbeveling: 
 
De heer J. Remkes (commissaris van de Koning in Noord-Holland) 
De heer Mr. B. Schneiders (burgemeester Haarlem) 
De heer Drs. C. Mooij (wethouder Cultuur en Financiën Haarlem) 
De heer Dr. Mr. F.W. Lantink (voorzitter Vereniging Haerlem) 
De heer Drs. K. Schampers (directeur Frans Hals Museum/De Hallen) 
Mevrouw Drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum) 
Mevrouw Drs. A. van Zalinge (directeur Archeologisch Museum) 
De heer Drs. L. Zoodsma (directeur NH Archief) 
Mevrouw E. Brasser (City Marketing) 
De heer D. Veldmaat (voorzitter Vereniging Waarderpolder) 
Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel (voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes)  

 
 


