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Voorwoord

2014 stond in het teken van de verbou-
wing van de entree en de realisatie van 
het Gasthuis. De balie is verplaatst, het 
museum heeft zijn eigen café en mu-
seumwinkel, en er is ruimte gecreëerd 
voor Gasthuis-exposities. Dit zijn 
kleine, vaak actuele exposities die voor 
bezoekers vrij toegankelijk zijn. Met 
het Gasthuis, dat is in gericht met een 
knipoog naar de historie van het pand, 
heeft het museum een gezicht naar 
buiten gekregen. Zelfs letterlijk, want 
ook vanaf de straat is het mu seum nu 
voor iedereen zichtbaar.

Aan het begin van 2014 wist we nog 
niet of de groei van 65% van ons 
bezoekers aantal vooral het resultaat 
was van de succesvolle tentoonstelling 
over de Haarlemse jaren van Anton 
Heyboer. Maar ook het afgelopen jaar 
heeft het museum opnieuw de 22.000 
bezoekers gehaald. We zijn blij dat we met de keuzes van onze tentoonstellingen 
en activiteiten zoveel bezoekers weten te interesseren.

Dat we op de goede weg zijn werd eens te meer bevestigd door de nominatie 
voor de Haarlemse cultuurprijs De Olifant 2014. Een mooie beloning voor alle 
inspanningen en met name ook van onze 120 vrijwilligers.

Het afgelopen jaar zijn er, mede door een aantal verzoeken dat op ons pad 
kwam, meer tentoonstellingen en kleine exposities geweest dan ooit tevoren.  
En veel van deze presentaties zijn aangevuld met lezingen, workshops en stads-
wandelingen.  Activiteiten die de bezoekers verdieping brengen.

Onze ambitie om het heden met het verleden te koppelen, kwam onder andere 
tot uiting in de tentoonstelling Vrouwen met lef, waarin we bezoekers en inwo ners 
hebben uitgenodigd om met namen van nog levende vrouwen te komen, die het 
in zich hadden in de toekomst wellicht onderdeel uit te maken van de histo rische 
vrouwen die in de tentoonstelling waren opgenomen. Deze genomineerde vrou-
wen kregen in de hal een eigen plek. En met Haarlem Vinyl Stad hadden we de 
tijdgeest niet beter kunnen vangen: vinyl is hot. Daarnaast heeft Haarlem een rijke 
historie op het gebied van platenmaatschappijen, platenindustrie en muzikanten.

Het jaar dat voor ons ligt, zal zeker zo spannend worden. Er staan mooie 
tentoonstellingen in de planning en er zal hard gewerkt worden aan een totaal 
nieuwe, vaste opstelling over de geschiedenis van Haarlem. 

We gaan er met z’n allen weer een prachtig jaar van maken!

Laura van der Wijden
directeur

‘Dat we op de goede 
weg zijn, werd eens 
te meer bevestigd 
door de nominatie 
voor de Haarlemse 
cultuurprijs  
De Olifant 2014.’
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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 ge-
maakt voor de geschiedenis, het heden en de toekomst. 
Het is een ontmoetingsplaats en platform voor jong 
en oud, dé plek waar de be zoeker 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.

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, bezoe-
kers en andere (erfgoed)instellingen worden hierbij 
actief betrokken.
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ProFIEl

ontstaan en ontwikkeling
Het museum werd opgericht op 25 augustus 1975 als Historisch Museum voor Zuid-Kennemerland, en bestond tot 1988 
slechts op papier. Een gebouw om tentoonstellingen te organiseren was er nog niet. Wel verschenen er sporadisch ten-
toonstellingen op locatie. Sinds 1988 kreeg het museum de beschikking over een kleine ruimte aan het Groot Heiligland. 
Aangezien deze ruimte te klein was om de naam ‘museum’ te dragen, werden de drie zalen aan de straatkant ingericht als 
Historisch Informatie Centrum. Vanaf 1990 kreeg het museum de beschikking over een groter deel van de begane grond en 
sindsdien organiseert het tentoonstellingen in het voormalig St. Elisabeth Gasthuis aan het Groot Heiligland 47.   
Tot 2005 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 een hedendaags museum dat bezoekers in-
formeert over de geschie denis en het heden, en hen prikkelt en uitnodigt om hier op een nieuwe manier naar te kijken.



TEnToonSTEllIngEn En acTIVITEITEn

Stadsmuseum
De tentoonstelling vormt een eerste aanzet tot de presentatie van de geschieden-
is van Haarlem en Zuid-Kennemerland zoals deze straks te zien zal zijn in de 
nog te bouwen vaste opstelling. Het museum vraagt Haarlemmers, inwoners van 
Zuid-Kennemerland en andere bezoekers om onderwerpen aan te dragen die in 
de toekomst zeker niet mogen ontbreken. In de tentoonstelling worden met de 
thema’s WERKEN, WONEN, MACHT, GELOOF en KUNST & WETENSCHAP  
het heden en verleden in relatie met elkaar gebracht.
Binnen deze tentoonstelling is een weeshuiskamer ingericht met objecten uit het 
voormalige burgerweeshuis. 

Kees Verwey
Kees Verwey, de legendarische kunstschilder die vanaf 1931 in Haarlem heeft  
gewoond en gewerkt, heeft ruim twee jaar een eigen presentatie in het museum.  
Zijn werken worden in wisselende exposities gepresenteerd.
Verwey I:  Kees Verwey - De Haarlemmer - van 14 september 2013 t/m 23 februari 
2014 - met het thema ‘Atelier en bloemstillevens’.
Verwey II:  Mijn portretten ruiken naar stillevens - van 1 maart t/m 14 september 
2014 – hierin stonden de portretten van Kees Verwey, die groten deels na 1970 zijn 
gemaakt, centraal. 
Verwey III:  Typisch Verwey, startte op 20 september 2014. In deze presentatie, 
die tot april 2015 te zien is, wordt aandacht besteed aan de uitzonderlijke manier 
waarop Verwey zich manifesteerde en omging met museumdirecteuren, kunsthan-
delaren, galeriehouders, opdrachtgevers, vrienden en kennissen.  

Het museum vraagt Haarlemmers, inwoners van  
Zuid-Kennemerland en andere bezoekers om onderwerpen aan  
te dragen die in de toekomst zeker niet mogen ontbreken.
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Portrettenwedstrijd
Het museum en de Stichting Kees 
Verwey hebben speciaal voor de jeugd 
van het basisonderwijs een portretten-
wedstrijd georganiseerd om hen met 
deze legendarische schilder kennis te 
laten maken.
Ruim 100 leerlingen van basisscholen 
uit de regio hebben zich laten inspi-
reren door de portretten uit de ten-
toonstelling Mijn portretten ruiken naar 
stillevens.
 
De jeugdige schilders (van 7 tot 12 jaar) 
maakten een portret van hun vriend-
je, vriendinnetje of van zichzelf. Een 
deskundige jury koos hieruit drie 
winnende portretten, die naast de echte 
Verweys werden tentoongesteld. De 
overige meester werkjes, waren in de 
expositie Scholieren laten zich inspireren 
door Kees Verwey in de educatieruimte te 
bewonderen. 

Stadswandeling en lezing Kees Verwey
In samenwerking met Gilde Haarlem werden acht stadswandelingen gehouden 
langs plekken in Haarlem die een belangrijke rol speelden in het leven van Kees 
Verwey. 
Op zaterdag 25 oktober 2014 gaf Max van Rooy (voorzitter Stichting Kees 
Verwey) de tweede lezing over de schilder Verwey in Landgoed Groenendaal. 
Hij trakteerde de aanwezigen op nieuwe verhalen over de kleurrijke Haarlemse 
schilder.
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De tentoonstelling 
besteedde aandacht 
aan bekende  
vrouwen zoals Kenau  
Simonsdr. Hasselaer, 
Hannie Schaft,  
en Judith Leyster.

Vrouwen met lef – Kenau en andere haarlemse  
heldinnen 25 januari 2014 - 6 juli 2014
Op deze expositie werd het leven van bijzondere Haarlemse vrouwen toege-
licht, die zich door hun uitzonderlijke prestaties met de geschiedenis van Haarlem 
hebben verbonden. De tentoonstelling besteedde aandacht aan bekende vrou-
wen zoals Kenau Simonsdr. Hasselaer, Hannie Schaft, en Judith Leyster. Daarnaast 
werden de levens en prestaties van minder bekende vrouwen, zoals bijvoorbeeld 
Johanna Enschedé, bestuurder van Drukkerij Enschedé en uitgever van de Oprechte 
Haarlemsche Courant begin 19e eeuw beschreven en toegelicht.
Deze verhalen werden aangevuld met die van hedendaagse vrouwen. Het publiek 
had hen genomineerd als vrouwen die een plek verdienden tussen de Haarlemse 
heldinnen uit het verleden. 

Stadswandelingen, dans en mode
Op zes verschillende dagen waren er stadswandelingen door de Haarlemse bin-
nenstad waar de deelnemers van alles hoorden over de bijzondere vrouwen die 
Haarlem kent en gekend heeft.
Er werden er zes stadswandelingen georganiseerd speciaal voor kinderen.
De ene ging over het leven van Hannie Schaft, de andere over Kenau. De wandelin-
gen waren uitgezet door Mandy Kamper en Soraya Khushi Pasha, studenten van de 
Reinwardt Academie. De dames begeleidden de wandelingen de ene keer verkleed 
als Hannie Schaft en haar verzetsvriendin Truus Menger, en de andere keer als 
Kenau en een middeleeuwse boerin.
In het museumweekend 5 EN 6 APRIL 2014 was een prachtige voorstelling te zien 
van Mascha Tielemans van dansstudio MAS&CO., met twee van haar danseressen 
- Lisa Meijer en Melanie Chrissy Bos - tussen de Vrouwen met lef. Een dance-act 
waarin de veelzijdigheid van de vrouw werd uitgebeeld: zachtheid, zorg, gevoel, en 
ook: kracht en vastberadenheid. En natuurlijk: LEF! 
Joke van Dijk van Couturage hield op zondagmiddag 13 april een lezing en mode-
show over de kleding uit de tijd waarin de ‘vrouwen met lef’ geleefd hadden.



haarlemse hofleveranciers
10 mei - 3 augustus 2014
Met deze tentoonstelling, die werd gehouden in verband met de viering van het 
200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, liet het museum inwoners 
en bezoekers van Haarlem kennismaken met bijzondere Haarlemse bedrijven - en 
hun rijke historie - die het predicaat Hofleverancier hebben gekregen. Voor de in-
richting heeft het museum nauw samengewerkt met de nog bestaande Haarlemse 
hofleveranciers. 
Voor het eerst waren de schilden van Hofleverancier Oosten Interieurs in het 
museum te zien. Deze schilden zijn, na gerestaureerd te zijn, aan het museum 
geschonken.

haarlemse linnenkring
26 mei - 1 juni 2014
Onder de naam ‘West Weeft’ was op ruim 40 locaties in Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht een heel divers aanbod van weefwerk te zien, van gebruikstextiel tot 
textielkunst. Tijdens de Week van het Weven (26 mei t/m 1 juni) besteedde het 
museum met de tentoonstelling Haarlemse Linnenkring aandacht aan de kunst van 
het weven - met linnen, een oeroud ambacht dat nog steeds beoefend wordt door 
amateurs, kunstenaars en ambachtelijke, professionele wevers.  
Tijdens de tentoonstelling waren dagelijks mensen aanwezig om uitleg te geven én 
om te weven. 

gaston – een haarlemse zoektocht langs  
chemin des dames
30 mei - 27 juli 2014
De Haarlemmers Eric J. Coolen (striptekenaar), Alain Timmers, Jan Beenen, Henk 
Tijbosch en Bies van Ede hebben samen het verhaal van de Franse soldaat Gaston 
Charles Delange, een achteroom van Alain Timmers, op papier en film gezet.  
Het jaar 2014 stond internationaal in het teken van de 100-jarige herdenking van 
de Eerste Wereldoorlog. Ook de Stripdagen Haarlem besteedde hieraan aandacht 
en het museum sloot hierop aan met deze tentoonstelling. 
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Stadswandeling haarlem-
se hofleveranciers
In aanvulling op deze tentoonstelling 
organiseerde het museum in samen-
werking met Gilde Haarlem vier stads-
wandelingen, waarbij deelnemers nog 
meer te weten kwamen over Haarlem-
se Hofleveranciers. 

Kinderworkshop  
haarlemse linnenkring
Op de woensdagmiddag in de Week 
van het Weven was een workshop voor 
kinderen vanaf vijf jaar, waar ze leerden 
een boekenlegger of armbandje te 
weven.



haarlem Vinyl Stad
15 augustus 2014 - 1 maart 2015
Halverwege de vorige eeuw was Haarlem hét centrum van de Nederlandse pla-
tenindustrie. En op dit moment zijn de grootste vinylperser van de wereld én de 
beste platenzaak van Nederland in Haarlem te vinden. Niet voor niets staat de stad 
bekend als dé vinylstad van Nederland.  
Bezoekers konden daarom de magie van (Haarlems) vinyl (her)ontdekken tijdens 
de tentoonstelling Haarlem Vinyl Stad, waarin de verhalen van de platenmaatschap-
pijen, de persers, winkels en muzikanten waren samengebracht, te midden van 
oude platenspelers, uniek vinyl en bijzondere objecten van Haarlemse artiesten.

Stadswandelingen, lezingen, Funkkaravaan, workshop, vinylreparatiedag en  
Kerstmuziek bij tentoonstelling haarlem Vinyl Stad
Er waren vier Vinylstadswandelingen (de opbrengst van de laatste wandeling ging naar 3FM SeriousRequest) en vijf lezingen, 
waar Kick Klimbie (oud directeur EMI Bovema) en dr. Harry Knipschild (Artone, Negram, Iramac, Polydor) vertelden over de 
geschiedenis van de popmuziek, met het accent op Haarlem. Hierbij maakten de heren gebruik van YouTube videoclips met 
optredens van Nederlandse en internationale popartiesten.

Tijdens het weekend 023uurHaarlemCultuur (13 en 14 september) stond de Funkkaravaan voor het museum. De dj’s van 
deze knaloranje caravan draaiden soul- en funkplaatjes uit de jaren ’60 en ’70.

Op de zaterdagen 4 en 25 oktober was er een Vinylworkshop voor kinderen van 7 t/m 12 jaar waar zij hun eigen lp-hoes 
konden ontwerpen. Ook konden ze leren wat een vinylplaat is en hoe er vroeger naar muziek werd geluisterd - lang voordat 
er een radio of een iPod bestond.

Het Nederlands Grammofoon Genootschap was aanwezig bij de opening om platen te draaien en heeft tijdens de ‘vinyl- en 
reparatiedag’ op 30 november 2014 defecte platenspelers van bezoekers gerepareerd. Op 20 december draaiden de heren 
van het genootschap kerstsongs uit de jaren ’40-’60, uiteraard op oude platenspelers én vinyl!
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haarlemse Tramlijn
28 augustus 2014 - 1 februari 2015
Dit was een drukbezochte, kleine tentoonstelling over de drie interlokale tram-
lijnen die na de Tweede Wereldoorlog nog door Haarlem reden. De belangrijkste 
hiervan was Amsterdam –Tempelierstraat – Zandvoort (indertijd de drukste inter-
lokale tramlijn van Europa!). Verder de Bollenlijn langs plaatsen in de bollenstreek, 
en de tramlijn Haarlem (Soendaplein) – Heemstede.
Deze tentoonstelling is voortgekomen uit het restauratieproject van de enig 
overgebleven NZH-trambrug in Bennebroek door het Museum voor het Open-
baar Vervoer En straatbeeld Amsterdam (MOVE).

Kunstlijn 2014
31 oktober - 7 december 2014
Startend in het weekend van de Kunstlijn (31 oktober – 2 november) exposeerden 
de kunstenaars David Lindberg en Claus-Pierre Leinenbach hun kunstwerken 
onder de titel Escape from Sanctuary. De tentoonstelling was ingericht door gast-
curator Bianca Vooges.

oude bussen en  
lezingen
In het weekend 023uurHaarlemCultuur 
13 en 14 september 2014 reed een 
oude NZH-bus tussen het museum 
(vanaf de Gasthuisvest) en het NZH 
Museum aan de Leidsevaart. 

Tijdens drie drukbezette lezingen 
vertelde Han Hazevoet – groot 
NZH-kenner - over de oude Haarlemse 
tramlijnen en de geschiedenis van de 
tram. Oude filmbeelden werden aange-
vuld met interessante anekdotes. 
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EducaTIE / KIndErEn
Naast de kinderactiviteiten, die georganiseerd zijn bij de tentoonstellingen, heeft het museum ook de volgende activiteiten 
ontwikkeld. In het kader van het schoolbrede project “Wie wat bewaart, heeft wat!” heeft het museum zes basisscholen ont-
vangen met in totaal 197 leerlingen. 
Daarnaast ontving het museum nog elf andere scholen, waaronder een school uit Osnabrück, met in totaal 545 leerlingen.
Bij de museumbalie zijn voor kinderen vanaf 7 jaar altijd gratis Kijk-je-wijzers beschikbaar, met vragen en opdrachten die kin-
deren de mogelijkheid bieden op hun eigen manier naar een tentoonstelling te kijken en ervan te leren.
De weeshuiskamer is een plek waar kinderen zich kunnen vermaken: ze mogen zich verkleden als weeskind om zo te ervaren 
hoe deze kinderen vroeger leefden. Met het zintuigenkastje kunnen kinderen leuke proef-, voel-, ruik- en kijkopdrachten doen 
en zo kennismaken met het leven in het weeshuis.
Levendig Uitgever presenteerde in samenwerking met kinderboekenwinkel Kiekeboek, op zaterdag 22 november 2014, het 
nieuwste kinderboek ‘Juf Beul’ van de Haarlemse schrijfster Annemarie Jongbloed.



SaMEnwErKIngEn
Bij het inrichten van de tentoonstellingen en het uitvoeren van activiteiten werkt 
het museum al jaren goed samen met de overige (erfgoed)instellingen in de stad 
voor informatie en bruiklenen en de Gildegidsen voor stadswandelingen.  Voor de 
inrichting met tentoonstellingsbouwers van Studio Fabrick en Caspar Conijn.

Aan de Stichting Kees Verwey biedt het museum enkele zalen voor de presentatie 
van het werk van deze Haarlemse kunstenaar.
Voor specifieke tentoonstellingen wordt samenwerking gezocht met het bedrij fs-
leven of zaken / personen die objecten in bruikleen afstaan of informatie leveren.

PublIcITEIT
Het museum was vaak in het nieuws vanwege de vele tentoonstellingen en 
activiteiten. Ook de nominatie van Laura van der Wijden en Pina Cardia voor de 
Haarlemse cultuurprijs De Olifant 2014 heeft voor veel extra publiciteit gezorgd.

Een afvaardiging van het museum was begin september aanwezig in Café De Lift 
aan de Grote Markt om live in de Haarlem 105 uitzending te vertellen over Haar-
lem Vinyl Stad. En op 13 oktober werd in het Patronaat de eerste Vinyl Top-50 lijst 
door presentator Ad Visser overhandigd aan het museum.

RTV Noord-Holland zond in oktober gesprekken uit vanuit het museum met Hans 
Gobes (Stichting Kees Verwey), journalist Dirk van Ginkel en met Nicole Koster 
die als 6-jarig meisje door Verwey werd geschilderd en op de posters van Verwey 
stond afgebeeld.

In zowel Haarlem als Amsterdam hingen voor de tentoonstelling Typisch Verwey 
posters als aankondiging.
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Ook de nominatie 
van Laura van der 
Wijden en Pina  
Cardia voor de Haar-
lemse cultuurprijs  
De Olifant 2014 
heeft voor extra  
publiciteit gezorgd.



MuSEuMwInKEl
In de museumwinkel zijn de kleine objecten zoals gapers, gevelsteentjes en  
minitekeningen in de uitverkoop gegaan, omdat de winkel in 2015 een totaal nieuw 
assortiment Haarlems producten gaat verkopen. 

Daarnaast zijn producten verkocht die te maken hebben met de tentoonstellingen 
in het museum, zoals verschillende boeken over Kees Verwey, en afdrukken van 
aquarellen van deze schilder. Dit assortiment is aangevuld met de dvd Typisch  
Verwey: ervaringen van personen die Verwey hebben gekend, en het boek  
Typisch Verwey van Dirk van Ginkel, die meer dan dertig mensen interviewde over 
hun persoonlijke contact met Kees Verwey. 

Tijdens de tentoonstelling Vrouwen met Lef was een boekje (eigen uitgave van het 
museum) verkrijgbaar, met verhalen over bijzondere, historische vrouwen uit Haar-
lem en ook die van hedendaagse Haarlemse heldinnen die door het publiek waren 
gekozen. 

Bij de opening van Haarlem Vinyl Stad werd de winkel aangevuld met de volgende 
boeken: Passion for Vinyl (een eerbetoon aan vinyl), Haarlem Vinyl Stad (eigen uit-
gave van het museum), European Record Labels (een labelboek met 950 historische 
grammofoonplaten labels) en De Andriessens (een kleurrijke familie van muzikan ten 
en kunstenaars).
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In de museumwinkel 
zijn de kleine  
objecten zoals  
gapers, gevelsteen-
tjes en miniteke ning-
en in de uitverkoop 
gegaan.
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MuSEuMcollEcTIE
In de afgelopen jaren zijn vele aan het museum aangeboden objecten steeds 
dankbaar aangenomen en bewaard in ons depot in de kelder van Teylers Museum. 
Dit depot is begin 2014 verhuisd naar de zolderetage van het museum, waar het 
komende jaar alle objecten langs de criteria gelegd zullen worden, die zijn vastge-
legd in het nieuwe Collectieplan. 

Een team, bestaande uit Bert Sliggers (oud- conservator van Teylers Museum en 
mede-oprichter van het Historisch Museum Haarlem), bestuurssecretaris Joost 
van Aalst en voormalig eigenaar van Oosten Interieur Theo van de Reep, zal deze 
selectie uitvoeren.

FEITEn En cIJFErS
In 2014 bezochten 21.631 personen het museum, onder wie 1.892 jonger dan 19 
jaar.  Daarvan gebruikten 13.844 een museumkaart. In schoolverband ontving het 
museum 722 kinderen en jongeren.
Van de museumkaarthouders is de groep van 36-55 jaar gestegen met 35% en van 
19-35 jaar met 98%. Bijna 60% kwam uit Noord-Holland, 26% uit Haarlem en 44% 
uit Zuid-Kennemerland. Het cijfers dat mindervaliden aan het museum geven voor 
toegankelijkheid en gastvrijheid is een 8. 
Het aantal bezoekers aan de website was 125.811, dat is per dag 345 bezoekers. 
Op Facebook stond het aantal likes eind van het jaar op 615. Een gelijk aantal vol-
gers is nieuwsgierig naar onze tweets.
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organISaTIE
bestuur
Drs. B. Giebels Voorzitter
Mr. J.J. Heusdens Vicevoorzitter
J.L.A van Aalst Secretaris
Jhr. Mr. J.F.Th. van Valkenburg Penningmeester
Mw. drs. A. Zoetmulder PR en Communicatie

directie
Mw. dr. L.M. van der Wijden Directeur
Mw. P. Cardia Museale zaken

Ereleden
Mw. R. Meinderts
Dr. B.J.C.M. de Vet
Mw. L. Vogelzang
H. Wieringa

Vrijwilligers
Het Historisch Museum Haarlem kan niet bestaan zonder de onder-
steuning 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 2014 
zijn de ruim 120 vrijwilligers werkzaam geweest in één of meer van 
onderstaande werkgroepen.

collectie
Conservator
Depot
Selectiecommissie
Documentatie
Bibliotheek
Tentoonstellingen

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

Zakelijk
Sponsorcommissie
Vrienden
Technische dienst



FInancIën 2014

Financieel Jaaroverzicht 2014

Stichting hISTorISch MuSEuM haarlEM     | in € excl. btw

baTEn

Subsidies 99.600

Entreegelden 46.400

Winkelverkoop 8.300

Fondsen / Vrienden 37.200

Overige baten 11.000

Totaal 202.500

laSTEn

Personeelskosten 65.400

Kosten vrijwilligers 3.800

Huisvestingskosten 67.900

Tentoonstellingen 42.100

Kantoorkosten 14.000

Algemene kosten 1.300

Stadsmuseum 4.200

Totaal 198.700

rESulTaaT 3.800

Subsidiegevers,  
sponsors 2014
Cultuurstimuleringsfonds gemeente 
Haarlem, Prins Bernard Cultuur-
fonds, Gemeente Haarlem, 
J.C. Ruigrok Stichting, Rabobank 
Haarlem e.o., St. Jacobs Godshuis, 
Burgerweeshuis, Mij. tot Nut van 
‘t Algemeen, Gemeente Heemstede, 
onze Vrienden en enkele bevriende 
relaties.
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oVErIgE onTwIKKElIngEn In 2014
Het museum ontwikkelt zich tot een dynamisch stadsmuseum. De eerste stappen 
zijn in 2013 al gezet met een nieuwe historische opstelling over de geschiede-
nis 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. 

Op 30 maart vond in de Kleine Zaal van de Haarlemse Philharmonie de benefiet-
veiling voor het stadsmuseum plaats. Op het podium stond veilingmeester Willem 
de Winter, die de veilingorde uitlegde, en daarna de ruim 100 kavels veilde die door 
inwoners en de middenstand van Haarlem waren ingebracht. De opbrengst van de 
benefietveiling kwam geheel ten goede aan het stadsmuseum.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2014 was Vriend & Vijand. 
In dit kader gaf Marlies Quaedvlieg (voormalig docent geschiedenis) een lezing 
over de komst van Belgische vluchtelingen naar Haarlem in de periode 1914-1918.

comité van aanbeveling
De heer J. Remkes  
commissaris van de Koning in Noord-Hol-
land
 
De heer Mr. B. Schneiders  
burgemeester Haarlem
 
Mevrouw E. Brasser  
directeur Haarlem Marketing
 
De heer R.H. Bloemers  
bestuurslid Industriekring Haarlem
 
De heer Dr. Mr. F.W. Lantink 
voorzitter Vereniging Haerlem

De heer Drs. C. Mooij 
oud-wethouder Cultuur en Financiën 
Haarlem

Mevrouw Drs. M. Scharloo 
directeur Teylers Museum

Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel 
voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes 

Mevrouw Drs. A. van Zalinge 
directeur Archeologisch Museum

De heer Drs. L. Zoodsma 
directeur NH Archief


