
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

Jaarverslag 2013 



H i s t o r i s c h  M u s e u m  H a a r l e m    J a a r v e r s l a g  2 0 1 3  P a g i n a  2  
 

Inhoud 

 

Inhoud ..................................................................................................................................................................... 2 

Inleiding .................................................................................................................................................................. 3 

Ontstaan en ontwikkeling ................................................................................................................................... 3 

Activiteiten 2013 .................................................................................................................................................... 4 

Wisseltentoonstellingen ..................................................................................................................................... 4 
Speelgoed Verzameld ..................................................................................................................................... 4 
Anton Heyboer - de Haarlemse jaren ............................................................................................................. 4 
Van Heks tot Hacker ....................................................................................................................................... 5 
Kees Verwey ................................................................................................................................................... 6 
Stadsmuseum ................................................................................................................................................. 6 

Kunst van de Straat ........................................................................................................................................ 6 
ANDERS! ......................................................................................................................................................... 7 

Overige activiteiten ............................................................................................................................................ 7 
Educatie .......................................................................................................................................................... 7 
Kinderen ......................................................................................................................................................... 8 
Samenwerking ................................................................................................................................................ 8 
Museumwinkel ............................................................................................................................................... 9 

Aantal bezoekers .................................................................................................................................................... 9 

Organisatie ............................................................................................................................................................. 9 

Financiën 2013 ...................................................................................................................................................... 10 

Subsidiegevers en sponsors ......................................................................................................................... 10 

Overige ontwikkelingen in 2013 .......................................................................................................................... 11 

Comité van Aanbeveling ............................................................................................................................... 11 
 

  

 



H i s t o r i s c h  M u s e u m  H a a r l e m    J a a r v e r s l a g  2 0 1 3  P a g i n a  3  
 

Inleiding 

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. Elisabeths 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 van Haarlem, dat hen prikkelt en uitnodigt om hier op 
een nieuwe manier naar te kijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

M i s s i e   
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. 
 

V i s i e  
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. 
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Uitgaande van deze missie en visie heeft het Historisch Museum Haarlem de volgende activiteiten 
ontplooid. 

 
Activiteiten 2013 
 
Wisseltentoonstellingen 

Speelgoed Verzameld  
(17 november 2012 t/m 22 september 2013) 
De tentoonstelling Speelgoed Verzameld was vanaf november 2012 in het museum te zien en 
bestond uit een keuze uit de omvangrijke speelgoedcollectie van mevrouw Rie Ruyssenaers-Schenk 
(1913). Het thema was hoe het speelgoed jongens en meisjes vroeger voorbereidde op hun 
volwassen leven. De belangstelling (van jong en oud) voor het tentoongestelde speelgoed was groot.  
Speelgoed Verzameld is in juni 2013 verplaatst en uitgebreid met poppen, paarden en 
kermisattracties. Met deze uitbreiding bood de tentoonstelling een nóg completer beeld van (de 
ontwikkeling van) het speelgoed over een periode van 
ruim 200 jaar. 
Bij de tentoonstelling hoorde ook een speurtocht voor 
kinderen. Aan de hand van vragen, leerden zij over hoe 
kinderen vroeger speelden.  
Een week vóór de sluiting van de tentoonstelling 
Speelgoed Verzameld overleed mevrouw Ruyssenaers-
Schenk op 100-jarige leeftijd. Ruim twee maanden eerder, 
op 9 juli, was zij nog in het museum te gast om ‘haar’ 
tentoonstelling te bezoeken. 
 

Anton Heyboer- de Haarlemse jaren  
(23 november 2012 t/m 21 mei 2013) 
Het werk van Anton Heyboer uit zijn Haarlemse periode was even terug in de Heiliglanden, het 
gebied waar hij dit werk ooit maakte. Het ging om werk uit de periode 1942 tot 1958, toen Heyboer 
hier bijna onafgebroken woonde en werkte. Veel van deze werken kwamen uit privébezit en waren 
nooit eerder tentoongesteld. 
De expositie, die een prachtig beeld gaf van een onderbelichte periode uit het leven van een 

kunstenaar van wereldniveau, trok zeer veel bezoekers:  
op zaterdag 6 april (tijdens het Museumweekend) kon 
het museum de 10.000ste bezoeker verwelkomen. De 
tentoonstelling was op dat moment net vier maanden 
onderweg. Nooit eerder kwamen er in zo’n korte tijd 
zoveel bezoekers in het museum. 
Directeur Laura van der Wijden overhandigde onder meer 
een fraaie mand met Heyboer-artikelen. 
Ook voor de activiteiten was zeer veel belangstelling. 
Diverse keren werden rondleidingen en stadswandelin-
gen toegevoegd vanwege het grote aantal aanmeldingen. 

Op 13 januari herhaalden beeldend kunstenaar Piet Zwaanswijk en oud-docent kunstvakken Krijn 
Kluft hun lezing met demonstratie over hoe Heyboer zijn etsen drukte. 
Lotti Heyboer hield lezingen over (het leven van) Anton Heyboer en zijn werk: de eerste lezing op 10 
februari was zo snel volgeboekt, dat op 24 februari direct een tweede werd ingepland. Daarna werd 
de lezing nog twee maal herhaald: op 10 maart en  11 mei. 
Op 14 en 30 maart, 11 april en donderdag 16 mei waren er stadswandelingen in de Heiliglanden 
langs plekken waar Heyboer woonde, werkte en exposeerde. 
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Bovendien waren er stadswandelingen in combinatie met een Heyboer-diner in restaurant De Ark, op  
20 maart, 17 april en 1 mei. 
Tijdens drukbezette kinderworkshops op 23 februari en 6 april maakten kinderen prachtige Heyboer-
kunstwerken. 
Op 21 mei werd de succesvolle Heyboer tentoonstelling afgesloten met een finissage waarbij onder 
meer de bruikleengevers en de vrouwen van Heyboer aanwezig waren. 
 

Van Heks tot Hacker 
(7 juni t/m 31 december 2013) 
Deze tentoonstelling vertelde het verhaal over 
criminaliteit en justitie in Haarlem van 1500 tot 
nu: wat is misdaad, hoe werd deze bestreden 
en bestraft, en hoe crimineel zijn we zelf?  
De tentoonstelling is samengesteld in 
samenwerking met Amanda Wolters, Tessa 
Visser, Lucia de Goede en Hanneke Kramer, 
vierdejaarsstudenten van de Reinwardt 
Academie in Amsterdam. 
Vragen die in de tentoonstelling werden 
beantwoord en soms ook discussies losmaakten 
waren: aren de Middeleeuwen wel echt zo 
bloederig? Beoordelen we mensen niet nog steeds op huidskleur of religie? Vinden we oog om oog, 
tand om tand nog steeds gerechtigheid of hebben we tegenwoordig (meer) begrip voor misdadigers? 
En hoe crimineel zijn we zelf? Bezoekers werd op deze manier een spiegel voorgehouden. 
Tijdens Van Heks tot Hacker werden in samenwerking met de Jailhouseshop winkelartikelen te koop 
aangeboden, die door gedetineerden zijn gemaakt. 
In aanvulling op de tentoonstelling vonden diverse activiteiten plaats voor jong en oud. Er waren 
stadswandelingen op 14 juni, 12 juli, 16 augustus, 20 september en 18 oktober langs plekken die 
herinneren aan criminaliteit en justitie in Haarlem, toen en nu. 
En workshops voor kinderen (op  15 juni en 31 augustus ), waar kinderen de tentoonstelling 
bezochten en vervolgens een maquette maakten van een gevangeniscel zoals zij vonden dat een cel 
eruit moet zien. 
In de herfstvakantie was een ridderworkshop met 20 jongens die leerden vechten met zelf gemaakte 
zwaarden. 
  

http://www.historischmuseumhaarlem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=465:van-heks-tot-hacker&catid=18:tentoonstelling
http://www.historischmuseumhaarlem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=297:van-heks-tot-hacker-stadswandelingen&catid=53:archief-rondleidingen
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Kees Verwey 
Kees Verwey, de legendarische kunstschilder, die vanaf 1931 in Haarlem heeft gewoond en gewerkt, 
heeft gedurende twee jaar een eigen ruimte in het museum.  
Sinds 14 september zijn in prachtig verbouwde tentoonstellingszalen op de begane grond van het 
museum talrijke werken van Verwey te zien. 
Het museum en de Stichting Kees Verwey, eigenaar van de nalatenschap van Verwey – bestaande uit 
honderden schilderijen en aquarellen – spraken met elkaar af dat de werken van Verwey in steeds 
wisselende exposities gepresenteerd zal worden. Met deze presentaties kunnen bezoekers ervaren 
wat een voortreffelijk kunstenaar Verwey was, hoe hij leefde en werkte.  
 
De eerste Verwey-tentoonstelling was Kees Verwey - De Haarlemmer - van 14 september 2013 tot 25 
februari 2014 - met het thema ‘Atelier en bloemstillevens’. 
In samenwerking met Gilde Haarlem werden op 17 en 25 oktober en 8 november 2013 
stadswandelingen gehouden langs plekken in Haarlem die een belangrijke rol speelden in het leven 
van Kees Verwey. 
Op zaterdag 16 november 2013 gaf Max van Rooy (voorzitter Stichting Kees Verwey) een lezing over 
de schilder in Landgoed Groenendaal. Het was een boeiend verhaal, met anekdotes, waarvan de 
ruim 100 aanwezigen zeer hebben genoten. 
De museumwinkel werd uitgebreid met prachtige Verwey-artikelen waaronder litho’s en boeken. 
 

Stadsmuseum 
(14 september 2013 tot eind 2015) 
Deze tentoonstelling vormt een eerste aanzet tot de presentatie van de geschiedenis van Haarlem en 
Zuid-Kennemerland zoals deze straks te zien zal zijn in het nieuwe Stadsmuseum.  
Dit interactieve beginpunt zal de komende jaren met inbreng van het publiek worden uitgebreid en 
vormgegeven. Het museum vraagt Haarlemmers, inwoners van Zuid-Kennemerland en andere 
bezoekers om onderwerpen aan te dragen die in de toekomst zeker niet mogen ontbreken.  
De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, toen Haarlem een van de 
machtigste en welvarendste steden van Holland was; de 19e eeuw als de stad door industrialisatie 
een nieuwe rijke periode kent; en op de afgelopen jaren tot aan vandaag.  
In de thema’s WERKEN, WONEN, MACHT, GELOOF en KUNST & WETENSCHAP worden het heden en 
verleden met elkaar in relatie gebracht. 
Binnen de tentoonstelling is een weeshuiskamer ingericht met objecten uit het voormalige 
burgerweeshuis, dat eeuwenlang op verschillende plaatsen in Haarlem weeskinderen heeft 
opgevangen en grootgebracht.  
 
 
Kunst van de Straat 
(30 september t/m 6 oktober 2013) 
Cliënten van het Leger des Heils exposeerden schilderijen, tekeningen, gedichten en andere 
kunstwerken in het museum.  
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. 
 
  

http://www.historischmuseumhaarlem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=458:stadsmuseum&catid=15:home
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ANDERS! 
(14 oktober t/m 31 december 2013) 
De expositie, gemaakt door Tanya Rumpff 
(tentoonstellingsmaker en kunstadviseur) voor de 
Kunstlijn, liet het werk zien van vier kunstenaars, die 
elk op hun eigen wijze van oude objecten of 
materialen nieuwe kunstwerken maken. 
Er was werk van Barbara Polderman, Bouke de Vries, 
Erik de Bree en Miles Chapman.  
 

Overige activiteiten 

Educatie 
In het kader van het schoolbrede project “Wie wat bewaart, heeft wat!” heeft het museum acht 
basisscholen ontvangen met in totaal 286 schoolleerlingen.  
 
Voor Van Heks tot Hacker 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. 155 leerlingen hebben aan het programma deelgenomen. 
 
Amanda Wolters, Tessa Visser, Lucia de Goede en Hanneke Kramer van de Reinwardt Academie 
Amsterdam (Hogeschool cultureel erfgoed) waren de eerste maanden van het jaar regelmatig 
aanwezig in het museum om hun Van Heks tot Hacker plan uit te werken en te helpen de 
tentoonstelling op te bouwen. 
 
Billie van der Linden, tweedejaarsstagiaire van de Reinwardt Academie, heeft van  januari t/m mei 
aan meerdere projecten meegewerkt, waaronder het uitwerken van de baliemap. 
 
Gedurende de zomermaanden  deed  Manon Ravensbergen, stagiaire van de HBO-opleiding Hoger 
Toeristisch en Recreatief Onderwijs te Haarlem, onderzoek naar verwachtingen en ervaringen van 
bezoekers aan het Historisch Museum Haarlem. 
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Kinderen 
Tijdens het Museumweekend (6 en 7 april) was er een tekenwedstrijd: zij konden thuis een tekening 
maken van hun ‘Droommuseum’, en deze in het weekend bij het museum te laten zien. De winnende 
tekeningen hebben in het museum gehangen. 
Gedurende het hele jaar hebben kinderen deelgenomen aan speurtochten door de diverse 
tentoonstellingen. 
Bij de tentoonstellingen en ter gelegenheid van Frans Hals Jaar 2013 zijn diverse kinderworkshops 
gehouden. 
 

Samenwerking 
Verschillende malen heeft het museum een bijdrage geleverd aan het Historisch Café Haarlem. 
 
Met het oog op (verdere) professionalisering van het museum kregen de baliemedewerkers een 
eendaagse training met speciale aandacht voor klantgericht werken. 
 
In 2013 was het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname en op de 
voormalige Nederlandse Antillen.  
Het museum was onderdeel van de stadswandeling “Hoezo, Haarlem & Slavernij?”. Voor deze route 
was in het museum een slavernijvitrine ingericht met onder meer objecten uit de eigen collectie die 
verwezen naar slavernij op tabaksplantages. 
 
De Open Monumentendagen op 14 en 15 
september waren succesvoller dan ooit: in 
dit weekend kwamen zo’n 1.100 bezoekers 
de tentoonstellingen bekijken, waaronder de 
zojuist geopende Verwey en Stadsmuseum 
exposities. 
Met een knipoog naar Van Heks tot Hacker 
voerde de toneelgroep Living History acts op 
met een veroordeling en terechtstelling. 
In het kader van het Korenlint waren op 
beide dagen optredens van drie koren. 
 
Tijdens de Kunstlijn Haarlem op 1, 2 en 3 november was de Kunstlijntentoonstelling ANDERS! te zien, 
die in samenwerking met Tanya Rumpff is neergezet. 
 
Op 9 november gaf het museum onderdak aan de Nationale Taxatiedag, een initiatief van de 
Federatie TMV (brancheorganisatie van taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken), 
en georganiseerd in samenwerking met Deloitte Belastingadviseurs. Diverse landelijke musea deden 
mee aan deze taxatiedag. 
Ruim voor de opening om 11 uur stond een grote rij bezoekers te wachten. Tijdens deze dag kon 
iedereen in het museum, en bij de buren van het ABC en 37PK, terecht om meegebrachte 
kunstvoorwerpen, schilderijen en sieraden kosteloos te laten taxeren door professionele, 
gecertificeerde taxateurs. 
Er werden veel mooie en verrassende objecten getaxeerd. Op de taxatiedag waren meer dan 300 
bezoekers aanwezig. 
 
Op zondag 17 november hield Kim Bergshoeff voor 30 toehoorders een lezing over haar boek De 
Canon van Haarlem: allerlei leuke wetenswaardigheden uit de Haarlemse historie. 
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Museumwinkel 
De museumwinkel heeft zijn collectie uitgebreid met de boeken Van Heks tot Hacker 
Criminaliteit en justitie van de middeleeuwen tot nu – een uitgave van het museum, De Canon van 
Haarlem – Kim Bergshoeff, Meer Blauw op straat – puntdichten van Jan J. Pieterse, De Meermin van 
Haarlem – Eric Coolen, diverse boeken, aquarellen en ansichtkaarten van Kees Verwey. En sieraden 
van Duynwereld, gemaakt van natuurlijke materialen. 
 
 

Nieuwe aanwinsten  
 
Het museum heeft onder meer de volgende voorwerpen door schenking verkregen: 

 Moderne herdruk Weeckelycke Courant van Europa. Haarlem 1656-01-08. 3 exemplaren 

 Limonadefles van Fa. Gebr. Loots te Haarlem. "Limonade gazeuse" Champagnepils 

 Diverse stukken naaiwerk voor een handwerkakte voor onderwijzeres in Haarlem 

 

Organisatie 
 
Bestuur 
Mw. S.K. Klazes      Voorzitter 
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 
 
Directie 
Mw. dr. L.M. van der Wijden  Directeur 
Mw. P. Cardia     Museale zaken 
 
Vrijwilligers 
Het museum kan niet bestaan zonder de ondersteuning van vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare 
waarde voor het museum. In 2013 zijn de ruim 120 vrijwilligers werkzaam geweest in één of meer 
van onderstaande werkgroepen. 
 
Werkgroepen 
 
Collectie 
Bibliotheek  
Conservator 
Depot 
Documentatie 
Selectiecommissie 
Tentoonstellingen 
 

Presentatie 
Activiteiten  
Catering  
Communicatie 
Educatie  
Folders & flyers Gastvrouwen/-
heren 
Nieuwsbrief PR &  
Rondleidingen  
Website  
Winkel 

Zakelijk 
Sponsorcommissie 
Technische dienst  
Vrienden 
 
 

 
 
 

 

Aantallen bezoekers  
 

 Volwassenen 65+ Museum 

kaart 

Gratis < 18 jaar Totaal 

Totaal 2013 2968  14234 2749 2093 22044 

Totaal 2012 1313 1011 7383 2190 1468 13365 
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Financiën 2013 
 

  
           Financieel jaaroverzicht   

            

      2013   2012   

  BATEN         

  Subsidies 98.440   81.919   

  Giften en baten uit fondsenwerving 53.722   62.181   

  Financiële baten 484   756   

  Baten museumverkopen 59.192   33.277   

  Overige baten 4.014   -   

            

  Totaal baten 215.852   178.133   

            

  Kosten tentoonstelling                                                   -37.480   -28.723   

            

  Resultaat 178.372   149.410   

            

  LASTEN         

  Personeelskosten 52.374   60.130   

  Kosten vrijwilligers  1.522   1.204   

  Huisvestingskosten 67.103   80.214   

  Verkoopkosten 2.798   5.339   

  Kantoorkosten 10.084   14.158   

  Algemene kosten 1.130   923   

  Project Stadsmuseum 40.858   -   

            

  Totaal lasten 175.869   161.968   

            

  Netto resultaat 2.503   -12.558   

              

  (bedragen exclusief btw)         

      

 
 
Subsidiegevers en sponsors 
Gemeente Haarlem, Cultuurstimuleringsfonds gemeente Haarlem, Prins Bernard Cultuurfonds,  
J.C. Ruigrok Stichting, Rabobank Haarlem e.o.,  Mij. tot Nut van 't Algemeen, Gemeente Heemstede 
en enkele bevriende relaties. 
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Overige ontwikkelingen in 2013  
 
Het museum ontwikkelt zich steeds meer tot een dynamisch Stadsmuseum. De eerste stappen zijn 
gezet met de nieuwe, historische opstelling over de geschiedenis van Haarlem, met een semi-
permanente tentoonstelling over de Haarlemse schilder Verwey en met een ambitieus, maar 
gedegen plan om te werken aan een museum met toekomst.  
Daar is, naast veel vrijwillige menskracht, ook geld voor nodig. Geld van sponsors, fondsen en 
vrienden, maar ook van bewoners, middenstand en bedrijfsleven van Haarlem en Zuid-
Kennemerland. Daarom is in 2013 de Sponsorcommissie in het leven geroepen die acties bedenkt en 
organiseert waarmee geld kan worden ingezameld voor het Stadsmuseum. 
Tijdens de Open Monumentendagen en de Taxatiedag was de commissie onder het publiek actief 
met het verkopen van virtuele museumgevelsteentjes voor 25 euro, of in pakketjes met stenen van 
100 tot 1000 euro met een mooie tegenprestatie van het museum. 
De gevelsteenactie is doorlopend. Daarnaast waren er tijdelijke acties, zoals de actie van de 
Jopenkerk met Gevelbier waarvan de helft van de opbrengst voor het museum was, en de actie van 
Wijnkoperij Hans Moolenaar die twintig wijnpakketten samenstelde, te verloten onder lezers van het 
Haarlems Dagblad, die steentjes van het museum hadden gekocht.  
 
 
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 (directeur Haarlem Marketing) 
De heer Drs. B. Giebels (voorzitter Industriekring Haarlem) 
Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel (voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes)  
 


