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Beste lezer, 

D it voorwoord is helaas minder posi 
tief dan u van mij gewend bent. 
Onze vrienden en collega's hebben 
het nieuws al gehoord: het lukt het 

museum niet - net zoals andere (stads)musea 
in het land - om zonder financiële steun van de 
gemeente te overleven. We zijn weer terug bij 
de situatie van 2012. Het jaar waarin het ons 
lukte om met de steun van vele Haarlemmers en 
Haarlemse scholieren twee extra jaren subsidie 
van de gemeente te krijgen. Het jaar 2015 zijn 
we ingegaan met de wetenschap dat we het 
alleen zouden redden als het bezoekersaantal 
minimaal gelijk bleef aan de voorgaande twee 
jaren en dat de gemeente een structurele, fi 
nanciële oplossing zou vinden. 

De mooie bezoekersaantallen van 22.000 
gaan we dit jaar zeker niet halen. Het museum 
staat al dik drie maanden onzichtbaar verbor 
gen achter steigers en grote doeken. En deze 
steigers blijven nog zeker tot in november 
staan. Voorbijgangers zien niet dat achter de 
stroken oranje en blauw een prachtig museum 
staat, en bezoekers worden afgeschrikt door het 
stof en het lawaai van de werklui. We zijn ont 
zettend blij dat de herstelwerkzaamheden na 
jaren van beloftes nu eindelijk worden uitge 
voerd, maar minder vrolijk worden we van de 
lange duur en de onzichtbaarheid. 

Aan een oplossing om het museum voor de 
stad te bewaren, wordt op dit moment door de 
wethouder hard gewerkt. In oktober zal hier 
over een beslissing worden genomen. Mocht 
deze negatief uitvallen, dan zal het museum na 
de Verwey-tentoonstelling, die begin deze 
maand is geopend, de deuren moeten sluiten. 

Maar zover is het nog niet. De economie trekt 
weer aan en het bestuur van het museum ver 
wacht, net als onze 120 vrijwilligers, Pina Car- 

dia en ondergetekende, dat er een goede oplos 
sing gevonden wordt. Omdat we mogelijk een 
bepaalde periode moeten overbruggen, hebben 
we de Club van 100 in het leven geroepen. We 
zijn op zoek naar 100 mensen die het, net als 
wij, belangrijk vinden dat de geschiedenis va 
nonze mooie stad voor de toekomst bewaard 
blijft en die het museum hierin financieel willen 
steunen. Omdat het museum een ANSI-status 
heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) be 
taalt de belasting voor een deel mee aan de gift. 
We zullen niet eerder van deze schenkingen ge 
bruik maken, dan wanneer duidelijk is dat het 
museum zal overleven. Op onze website treft u 
hierover alle informatie aan. 

Dat we goede hoop houden, blijkt wel uit de 
geplande nieuwe l<unstlijnexpositie Weer 
zien/Insight die op 30 oktober geopend zal 
worden. Debbie Saul is deze keer de curator en 
haar tentoonstelling biedt een fascinerende reis 
door Nepal, gezien door de ogen van net aan 
staar geopereerde patiënten. Op zondag 1 en 29 
november, 13 december en 10 januari spelen 
Kick & Co/Cool Jazz 's middags in ons Gasthuis, 
en voor halverwege november staat de opening 
van onze nieuwe wisseltentoonstelling Haarlem 
gekleed op het programma. Maar dit laatste dus 
alleen als alle seinen in oktober op groen gezet 
kunnen worden! 

Laura van der Wijden 



KWARTAALBERICHT JAARGANG 71 NUMMER 3 I SEPTEMBER 2015 2 

OPENING NIEUWE TENTOONSTELLING 

Fijne anekdotes over 'de 
bullebak' Verwey 
Liefhebbers van Verwey kunnen hun hart weer 
ophalen: in Museum Haarlem is een nieuwe 
tentoonstelling over de legendarische schilder 
geopend. Het is tevens de voorlopig laatste in de 
reeks. Deze keer gaat het om vaak onbekende 
werken uit particulier bezit. Grote verrassing: 
ook Haarlems burgemeester heeft een Verwey 
aan de tentoonstelling uitgeleend. 

'Kees Verwey was een uitgesproken Haarlemse 
kunstenaar. Als hij hier nu had gestaan, zou hij mij 
met zijn stok een klap voor m'n ponem hebben ge· 
geven, want hij vond zichzelf veel groter,' poneert 
voorzitter Max van Rooy van de Stichting Kees Ver 
wey. Het is vrijdagmiddag 4 september, talrijke ge 
nodigden hebben de plensbuien getrotseerd voor de 
feestelijke opening van Onder ons in Museum Haar 
lem. Feestelijk, ja, maar ook 'met pijn in het hart', 
meent directeur Laura van der Wijden, want deze 
vijfde Verwey, te zien tot en met 17 januari 2016, is 
voorlopig de laatste in deze serie. 

Door die vijf tentoonstellingen heeft het publiek de 
legendarische Verwey steeds beter leren kennen. 
Niet alleen in artistieke zin, maar ook persoonlijk. 
En ook op deze middag krijgen de toehoorders weer 
diverse fijne anekdotes over 'de erkende bullebak' 
voorgeschoteld, onder anderen door burgemeester 
Bernt Schneiders, die de tentoonstelling opent. 

Werk van particuliere bruikleengevers 
Maar eerst memoreert gastconservator Maarten 
Bertheux de aanloop tot Onder ons. Het was Marieke 
Sanders van de Stichting Kees Verwey die had ge 
opperd nu eens geen werk te exposeren uit de enor 
me collectie van de stichting, maar onbekend werk 
van daarbuiten. Vandaar dat particuliere eigenaren 
van een Verwey via een artikel in het Haarlems Dag 
blad werd gevraagd zich te melden. Want ongetwij 
feld zouden zij daarbij ook een mooi verhaal te ver 
tellen hebben. En de geschiedenis achter het kunst 
werk, daar gaat het in deze tentoonstellingen na 
tuurlijk óók om. 
Onder ons is tot stand gekomen dankzij dertig parti 
culiere bruikleengevers. Ook Bernt Schneiders heeft 
een doek afgestaan. Het is een portret van Verweys 
moeder dat het stadhuis in bruikleen heeft van de 
Stichting. Daar hangt het in de werkkamer van de 
burgemeester. 'Ik kijk daar al jaren met veel plezier 
naar,' zegt Schneiders. 'Omdat ik nu tegen een kale 
plek aankijk, verlang ik al naar het einde van deze 
tentoonstelling.' 

Van links naar rechts: Max van Rooy, Maarten Bertheux en 
Laura van der Wijden luisteren naar de openingsspeech van 
burgemeester Bernt Schneiders. 

Dat er een portret van Verwey in het stadhuis hangt, 
is aan een kant niet meer dan logisch, gaat hij verder. 
'Kees Verwey was tot in zijn diepste vezels verbon 
den met Haarlem. Maar aan de andere kant is het niet 
zo logisch: hij had ook een haat-liefdeverhouding met 
de stad.' 

Haat-liefdeverhouding 
De burgemeester memoreert hoe deze haat-liefdever 
houding tot een opvallende brouille leidde. 'In 1984 
had Verwey zijn werk aan de gemeente gelegateerd, 
met de eis dat er een fatsoenlijk onderkomen voor 
moest worden gevonden. Het toenmalige Frans Hals 
Museum had er geen ruimte voor. De gemeente 
draalde en in 1989 besloot Verwey zijn aanbod in te 
trekken en de stad weer te onterven.' 

Schneiders legt vervolgens uit hoe de Stichting Kees 
Verwey tot stand kwam, die uiteindelijk ruimte vond 
aan de Grote Markt, in de verbouwde sociëteit van 
Trou moet Blijcken, die elders onderdak heeft. 'En, o 
ironie, die ruimte, de Verweyhal, werd onder de hoe 
de van het Frans Hals Museum gebracht. Dat museum 
was toen nog volledig van de gemeente! En zo kreeg 
Haarlem via een omweg toch de collectie werken in 
bezit, zij het als langdurige bruikleen van de 
Stichting.' 
De gang van zaken rond de Verweyhal is tekenend 
voor het karakter van de schilder, meent Schneiders. 
'Hij voelde zich nogal snel miskend. "Waarom kan er 
niet eens een klein pleintje naar mij vernoemd wor 
den?" vroeg hij ooit in het openbaar. Verweykenners 
herkenden het understatement: hij bedoelde eigen 
lijk: waarom wordt de Grote Houtstraat niet ogen 
blikkelijk omgedoopt tot Verwey-allee?' 

Meesterlijk 
Maar Schneiders roemt hem eveneens. 'Meesterlijk 
waren eigenlijk alle schilderijen die Verwey in zijn 
atelier aan het Spaarne tot stand bracht. Want dat is 
ook een zekerheid: hij was een schilder tot in elk» 
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vezeltje van zijn imponerende lijf. Hij was de voor 
naamste Nederlandse portretschilder en warmste 
aquarellist van zijn tijd.' 

Hij besluit zijn speech met 'een aardig detail'. 'In 
Verweys atelier werd bewust nooit stof afgenomen. 
Hij zei daar zelf over: "Dat vinden vooral de dames, 
de Hollandse huisvrouwen, maar gek. Maar je krijgt 
meer binding als je de boel laat staan." 
Gelukkig hebben de particuliere bruikleengevers zijn 
ideeën niet gevolgd, anders was deze tentoonstelling 
niet tot stand gekomen. Maar misschien kan iemand 
er toch af en toe een stofdoek over halen.' 

Na de opening kregen de bruikleengevers een diner 
in het mooi aangeklede Gasthuis aangeboden. Dit 
was zeer geslaagd, niet alleen vanwege het heerlijke 
eten, maar ook omdat weer bleek dat het Gasthuis 
een uitstekende plek is voor diners. De ruimte is te 
huur voor diners tot 50 personen en voor andere 
evenementen (zie de mededeling op pagina 7). 
Martha van Buuren 

Zie ook het artikel over Kees Verwey op pagina 4. 

NOG TOT 27 SEPTEMBER! 
Zomeractie Museum Haarlem 
Kom naar onze zomertentoonstelling Haarlem Waterproof, 
drink een gratis kopje koffie/thee en profiteer van aan 
trekkelijke kortingen op arrangementen en bezoeken aan 
de leukste plekjes van Haarlem, met wandel- en fiets 
routes. Dat kan nog tot 27 september! 

Na uw bezoek aan de tentoonstelling ontvangt u in het 
museum een gratis arrangementen bon naar keuze. Of u 
koopt voor€ 15,- (met Museumkaart slechts€ 10,-) een 
goodiebag met daarin álle bonnen en een aantal mooie 
geschenken (waarde€ 40,-). 

In de goodiebagvindt u: 
- entreekaart Museum Haarlem 
- fraai geïllustreerd boek Oud Haarlem 
- kaarten van schilderijen van Kees Verwey 
- ets van de Bakenessergracht 
- exemplaar van het Geschiedenis Magazine 

Plus alle routes en kortingsbonnen: 
- wandelroute brouwerij Jopenkerk 
- wandelroute molen De Adriaan + bon voor 20% 
korting drankje restaurant Zuidam 

- fietsroute Waterleidingduinen+ bon voor 10% 
korting Grachtenwater Gall&Gall 

- bon voor 25% korting lunchroom Hofje zonder 
Zorgen 

- bon voor gratis koffie/thee in het Gasthuis 

LET OP: de tentoonstelling loopt tot 1 november; 
de zomeractie tot 27 september. 

Haarlemse juweeltjes in onze 
Museumwinkel 

In onze museumwinkel bieden 
we een uitgebreid assortiment 
van puur Haarlemse artikelen 
aan. Allemaal van Haarlemse bo 
dem: in Haarlem door Haarlem 
mers gemaakt! 
Een deel van het aanbod sluit aan 
bij een actuele tentoonstelling. 
Bijvoorbeeld aquarellen en boe 
ken over Verwey, evenals vele 
andere boeken en afbeeldingen 
over Haarlem en omgeving. 
Andere producten staan op zich 
zelf en tref je niet zo snel aan in 
de meeste museumwinkels. 
Zo zijn er sieraden van woord- 
en beeldkunstenares Willemien 
Spook, keramiek van Liselore 
Halink van Lilo's Keramiek, Olala 
bonbons van Marleen Gouma met 
smakelijke afbeeldingen van his 
torische Haarlemse gebouwen, en 
lederwaren (o.a. tassen) van PUC: 
Personalized Unique Collection 

Lise/ore Halink (foto Bibi van Sandra Roozen. 
Veth) Onder: Marleen Gou- Het assortiment wisselt regel 
ma (/.),Sandra Roozen (r.) matig van samenstelling. 

Willemien Spook 

Belangstelling voor geschiedenis? 
Neem nu een abonnement op Geschiedenis Magazine, en 
lees over de geheimzinnige Egyptische farao Hatsjepoet. 
Tweeëntwintig jaar regeerde deze unieke 'powervrouw' 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Hoe kreeg ze 
dat voor elkaar? Lees dit in het septembernummer van Ge 
schiedenis Magazine. 
Word nu abonnee, gebruik hiervoor de link: http://www. 
i sgesch i eden is. n l/ a bonne re n-o p-gesch i ede nis-ma ga zine/ 
[meer info: www.geschiedenismagazine.nl] 
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Het raadsel van de 
verdwenen Verweys 

Vooraan in de tentoonstelling Onder ons hangt 
een zwart-witfoto waarop we Kees Verwey bezig 
zien aan een manshoog schilderij van zijn vrouw 
Jeanne en het echtpaar Funke. Waar het doek zich 
nu bevindt, is onbekend. Er 'verdwenen' wel meer 
werken van de schilder, zo blijkt uit een gesprek 
dat Martha van Buuren voerde met Hansje Broek 
meijer en Machteld Tilanus, twee bruikleengevers 
die Verwey van nabij hebben meegemaakt. 

HANSJE BROEKMEIJER: 'Mijn moeder was als lid van 
tekenclub De Acht bevriend geraakt met Verwey,' 
vertelt Hansje Broekmeijer. 'Hij kwam vaak bij ons 
thuis, mijn hele jeugd was verweven met "oom Kees 
en tante Jeanne". Het was logisch dat ik ook mijn 
scriptie voor de kweekschool aan hem zou wijden.' 

Hansje Broekmeijer bij het portret van haar en haar 
moeder, 'gezellig om de tafel'. 

In haar huis zijn de sporen van die vriendschap terug 
te vinden in de vorm van liefst zeven werken van 
Verwey, portretten van zowel moeder Hennie als 
dochter Hansje. Op een van de werken, een aquarel, 
dat ook op de tentoonstelling hangt, staan moeder 
en dochter samen afgebeeld. Het was een voorstu 
die voor iets groots, dat inderdaad tot stand kwam, 
maar vervolgens spoorloos is verdwenen. Het ver 
haal erachter heeft Hansje destijds, rond 1968-'69, 
opgetekend in haar scriptie: 

'We hebben be 
zoek van de heer 
en mevrouw Ver 
wey en met z'n 
vieren zitten we 
gezellig om de 
tafel, de schemer 
lamp achter mij, 
dan mijn moeder, 
mevrouw Ver- 

Moeder Hennie Broekmeijer en Kees wey en Kees te- 
Verwey bij de verdwenen 'Nachtwacht'. ge no ver ons. 

Plotseling zegt 
hij: "Zo zou ik jou en je moeder wel willen schilde 
ren, die lamp en dat kleurige tafelkleed, en op een 
heel groot doek, net als De Nachtwacht." We vinden 
het wel grappig en enige dagen later komt hij, ge 
woon met een tekenvel. "Nou, waar blijft nou je gro 
te doek van De Nachtwacht?" vraagt mijn moeder 
spottend. "Wacht maar, je zult weleens zien." 

Ze beschrijft hoe Verwey te werk gaat: met water 
verf, kwast en spons, hij smeert met zijn vingers, ja, 
met spuug. En de week daarop komt hij aanzetten 
met een zware schildersezel en een doek van 1.50 bij 
1.20 meter, waarop hij thuis de schets van de aqua 
rel heeft overgenomen. Er volgen verscheidene ses 
sies die winter. 
'Langzaam groeit het schilderij en dan plotseling 
zegt hij, na de derde keer: "Het is af, ik neem het 
mee." We zijn stomverwonderd en verontwaardigd. 
Het mooie kleurige kleed is zelfs niet ingevuld. ( ... ) 
We zien hem het pad langs de vijver aflopen, met het 
grote doek worstelend tegen de wind, en hij roept 
nog eens heel hard: "Dag!"' 
"Het is net het spookschip De vliegende Hollander," 
zegt mijn moeder kwaad. De volgende ochtend een 
telefoontje. Of hij het terug mag brengen en er ver 
der aan werken. Hij had het in zijn atelierruimte 
geplaatst, en inderdaad: het was niet klaar.' 
Opnieuw volgen er diverse schildersessies. Tot hij op 
een keer alles begint af te krabben. 'Een uur lang 
staat hij met een mesje te krabben, stukjes verf spat 
ten overal rond. Die avond wordt m'n moeders kop 
nog wat onder handen genomen. En de volgende 
keer zou ik aan de beurt komen. Maar toen hij weer 
kwam was hij zo verrukt van het geheel dat hij er 
niets meer aan wilde doen.' 
Ze besluit het verhaal met: 'Zo zal ik met mijn ge 
zicht slechts afgekrabd op de tentoonstelling ver 
schijnen.' 

Maar er verscheen helemaal niets, ze moesten zich 
tevreden stellen met de voorstudie. Het is dat Hansje 
in haar scriptie nog een foto van deze 'Nachtwacht' 
heeft geplakt, maar van het doek zelf is niets meer 
vernomen. » 
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MACHTELD TILANUS: Ook Machteld Tilanus heeft nog 
een foto als bewijs van het bestaan van een enorm 
schilderij waarop zij is geportretteerd met haar 1- 
jarige zoon Ivo. En ook bij haar thuis is nog wel de 
voorstudie ervan te bewonderen: een inkttekening 
op ruitjespapier. 

Machteld Ti/anus bij de voorstudie voor het schilderij van 
haar en haar zoontje Ivo ... 

... en de foto van het verdwenen schilderij. 

Machteld en haar man Henk van Rijswijk kwamen in 
1985 in contact met Verwey via een wederzijdse 
vriend, de kunstenaar Marinus Fuit. Al een jaar of 
tien hing bij het paar thuis een groot zelfportret van 
Fuit, op een achtergrond van horizontale lijnen, met 
de titel: Ik op een zomermiddag in de stad. En nu 
had Fuit Verwey voor diens 85518 verjaardag de voor 
studie voor dit doek cadeau gedaan. Verwey werd 
nieuwsgierig naar de definitieve versie, en zo kregen 
Machteld en Henk op een avond bezoek van Kees, 
Jeanne en Marinus. 

Machteld: 'Op een gegeven moment hoorden we Ivo 
huilen en ik haalde hem even naar beneden. Prompt 
riep Verwey: "Die wil ik schilderen." Dus werd korte 
tijd daarna een fotosessie gearrangeerd. Henk maak- 

te een hele serie foto's van mij met Ivo, en Verwey 
nam er een mee naar huis. 
Die heb ik overigens nooit meer teruggezien, maar ik 
heb er hier nog een die bijna hetzelfde is.' 
Op de foto staat Machteld als jonge vrouw met - ook 
toen al - gemillimeterd haar. 'Maar daar had Verwey 

De inspiratie: Machteld met Ivo 

kennelijk niks mee, want hij heeft me opgestoken 
haren gegeven. En ik vond mezelf op de tekening zo 
oud, ik voelde me net Gertrude Stein van Picasso. 
Dat kon Verwey nog wel wat bijwerken, zei hij, maar 
Marinus waarschuwde me: 'Laat hem er alsjeblieft 
niet aan rommelen, want meestal wordt het dan er 
ger.' Fuit was overigens geïntrigeerd door die gerui 
te achtergrond. Toen hij Verwey hiernaar vroeg, ant 
woordde deze: 'Ik dacht: jij zette strepen op jouw 
zelfportret, dan doe ik ruitjes.' 

Verwey heeft later van deze inkttekening een olie 
verfschilderij gemaakt. Machteld en Henk konden het 
kopen voor 30.000 gulden. Maar zoveel geld hadden 
ze niet. 'We zijn het wel gaan bekijken, bij de lijsten 
maker in Amstelveen, en toen heb ik er een foto van 
gemaakt. Maar niemand kent dit werk, ook niet bij 
de Stichting Kees Verwey. Het is een enorm doek, ik 
schat wel 1.50 meter breed. Zoiets kan toch niet zo 
maar verdwijnen?' 

Wél dus, getuige het andere grote werk in dit ver 
haal. Er verdwenen trouwens ook weleens kleinere 
werken. Hansje Broekmeijer: 'Verwey en zijn vrouw 
kwamen geregeld bij ons eten, zo ook een keer met 
Kerstmis. Hij had een klein schilderijtje van een 
bloemstukje voor ons meegenomen. Ik zei: "Mooi, 
oom Kees," en gaf het een plaatsje op de kast. Maar 
toen ze naar huis gingen, nam hij het weer mee en 
zei: "Ik wil nog even een hoekje verbeteren.'' We 
hebben het nooit meer teruggekregen.' 

Zie ook het artikel over de opening van deze tentoonstel 
ling, op pagina 2. 
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IN GESPREK MET BEN DE VET 
OUD-BESTUURSVOORZITTER EN EREVOORZITTER 

Hoe lang bestaat ons museum 
nu eigenlijk? 
Op vrijdag 21 maart van dit jaar hebben we het 
25-jarig bestaan van ons museum gevierd. In een 
korte samenvatting van onze geschiedenis, in het 
meinummer van het Kwartaalbericht van dit jaar, 
werd al vermeld dat de feitelijke oprichting van 
een museum al veel eerder plaatsvond, we heb 
ben zelfs in 2000 ook al het 25-jarig bestaan ge 
vierd! Om daar helderheid in te krijgen had ik 
onlangs een gesprek met onze erevoorzitter Ben 
de Vet, bestuursvoorzitter van 1999 tot 2012, die 
veel kon vertellen over die voorgeschiedenis. 

Het gesprek vond plaats in de bibliotheek van ons 
museum, een betrekkelijk kleine ruimte op onze 
tweede verdieping, aan het einde van een lange 
gang, een ruimte grotendeels tot aan de nok gevuld 
met ons boekenbezit, de bijna zestig bandjes met 
documentatie over alle in de loop der jaren georga 
niseerde tentoonstellingen, én, belangrijk, de notu 
len van alle bestuursvergaderingen vanaf het stich 
tingsjaar 1975. 

Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland 
In 1975, het is al vermeld in ons meinummer, werd 
officieel opgericht de Stichting Historisch Museum 
Zuid-Kennemerland. Aanleiding daartoe was de in de 
loop der jaren gegroeide onvrede over het feit dat 
Haarlem eigenlijk geen echt historisch museum be 
zat. Nu was bij de oprichting van het Frans Hals Mu 
seum in 1913 wel bepaald dat daar behalve de be 
faamde schuttersstukken en andere oude meesters 
ook de al jaren bestaande historische collectie van 
de stad, tot dan toe bewaard op de zolders van het 
stadhuis, zou worden ondergebracht. Daartoe was 
het leegstaande Oudemannenhuis aan het Groot 
Heiligland aangekocht, plaats genoeg dus. Maar de 
belangstelling voor de stadshistorie was bij het 
Frans Hals in de loop der jaren steeds meer ver 
flauwd; historische tentoonstellingen werden er wei 
nig meer gehouden, men had vooral belangstelling 
voor voorwerpen als die in verband stonden met de 
getoonde kunstwerken. 

Een eigen historisch museum 
Vandaar dat in de kringen van de Historische Vereni 
ging Haerlem en andere oudheidkundige verenigin 
gen in het Haarlemse de gedachte ontstond een ei 
gen historisch museum op te richten. Onder leiding 
van de eerste voorzitter jonkheer Beelaerts van Blok 
land werd uiteindelijk in 1975 de oprichtingsverga- 

Ben de Vet in de bibliotheek van ons museum, zijn 'historische 
habitat'. 

dering gehouden van een stichting die zich ten doel 
stelde dat museum in het leven te roepen. Het duur 
de wel even voor daarvoor een geschikte ruimte was 
gevonden. Het enthousiasme van de zijde van de ge 
meente Haarlem was aanvankelijk niet erg groot. 
Nadat eerst was gedacht aan de Vleeshal, werd er 
een ruimte beschikbaar gesteld aan het Klein Heilig 
land, waar het begin van een eigen collectie kon 
worden ondergebracht. Wel werd al, in samenwer 
king met het Frans Hals Museum en de historische 
verenigingen uit de regio, in 1980 de tentoonstelling 
Drinken en Klinken in Kennemerland in de Vleeshal 
gehouden. 

Historisch Informatie Centrum 
Eigen expositieruimte kwam er pas in 1988, toen na 
het vertrek van onder meer het St. Elisabeth's Gast 
huis naar Schalkwijk ruimte vrijkwam aan het Groot 
Heiligland 47. Daar werd toen het 'Historisch Infor 
matie Centrum' geopend, waar de eerste tentoonstel 
lingen werden gehouden, zoals: De roem van Frans 
Hals en Een dagje Zandvoort. Onder leiding van de in 
1995 aangestelde conservator Floris Mulder en later, 
na diens vertrek naar het Dolhuys, werden er door de 
tentoonstellingscommissie vele succesvolle exposi 
ties gehouden. 

In 1999 kwam Ben de Vet als voorzitter in beeld. In 
het zicht van zijn pensionering als directeur van de 
Mariastichting werd hem bij een receptie gevraagd 
of hij het voorzitterschap van het museum wilde 
overnemen van toenmalig voorzitter Jan Schnerr. 
Hoewel hij tot dan toe behoorde tot de vele Haar 
lemmers die geen idee hadden van het bestaan van 
ons museum leek het hem, lid van de Historische 
Vereniging Haerlem en zeer geïnteresseerd in de 
historie van onze stad, een mooie en zinvolle beste 
ding van de vrijkomende tijd. Geboren in de Re-» 
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gentesselaan kan hij zich met recht een echte Haar 
lemmer noemen, hoewel met Brabantse ouders. 
Na zijn gymnasiumjaren op het Haarlemse Triniteits 
Lyceum heeft hij in Amsterdam geneeskunde gestu 
deerd, en was daarna twintig jaar als internist ver 
bonden aan het Wilhelmina Gasthuis in de hoofd 
stad. En tot 2000 tenslotte directeur van de Haar 
lemse Mariastichting. 

Historisch Museum Haarlem 
Bij ons museum, dat inmiddels meer ruimte had ge 
kregen en was uitgegroeid tot een aardig klein mu 
seum, met de Tijdreiszaal, de Haarlemfilm, de stads 
maquette en een entreebalie, en dat al enige tijd of 
ficieel Historisch Museum Zuid-Kennemerland heet 
te, heeft Ben intensieve jaren gehad. Onder zijn be 
wind is het museum nóg eens van naam veranderd in 
'Historisch Museum Haarlem' en werden directeur 
Laura van der Wijden en later Pina Cardia aange 
steld. Ook maakte hij de nijpende financiële proble 
men mee die ontstonden door het terugdraaien van 
overheidssubsidies. Hij gaf in die jaren mede de aan 
zet voor de ingrijpende vernieuwing die ons museum 
nu ondergaat. 

Nu hij het voorzitterschap alweer een paar jaar gele 
den, in 2012, aan een nieuwe generatie heeft over 
gedragen, blijft toch zijn interesse in de stad en zijn 
historie volop bestaan. Hij is ondermeer actief lid 
van Rederijkerskamer Trou moet 8/ijcken, waarvan 
hij samen met ons oud-bestuurslid Joost van Aalst 
het archief beheert, dat momenteel na een brand in 
het sociëteitsgebouw tijdelijk in ons museum is on 
dergebracht. 

Museum Haarlem 
De toekomst van het museum onder de nieuwe naam 
Museum Haarlem ziet hij met vertrouwen tegemoet. 
Veel zal afhangen van het organiseren van interes 
sante tentoonstellingen die een breed publiek aan 
spreken. En niet in de laatste plaats: het behouden 
van de financiële steun van de gemeente. Hij zal het 
allemaal intensief blijven volgen, we zullen hem nog 
vaak in het museum zien. 
Chris Dessing (met dank aan oud-redactielid Frank Boorsma 
voor zijn aanvullende informatie). 

Huur ons museum eens! 
Museum Haarlem verhuurt aan particulieren en bedrijven 
zalen en ruimtes voor allerlei activiteiten, zoals recepties, 
presentaties, diners en vergaderingen. De vergaderzaal 
biedt ruimte aan max. 25 pers. Recepties en diners kun 
nen plaatsvinden in het Gasthuis en in de tentoonstel 
lingszalen. Desgewenst verzorgen wij de gehele catering. 
Mail of bel voor nadere informatie bij het museum naar 
Pina Cardia of Laura van der Wijden. 
023 5422427 en www.museumhaarlem.nl 

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS 

Geschiedenismarathon in 
de Philharmonie 

Welke idealen veranderden de wereldgeschie 
denis? Wie waren de grote dromers, wat drijft 
mensen tot dappere, dwaze of desastreuze ac 
ties? Dit soort vragen komt op zondag 18 oktober 
aan de orde tijdens de eerste editie van het 
Geschiedenis Festival, een ware marathon in de 
Haarlemse Philharmonie. 
In de vorm van debatten, lezingen, workshops 
en dergelijke gaat het tussen 9 en 21 uur in alle 
zalen over het thema van de Maand van de 
Geschiedenis: Tussen droom & daad. 

Optredens 
Sprekers, schrijvers, cabaretiers en historici uit 
binnen- en buitenland zijn aanwezig, onder anderen 
Ian Kershaw, Redmond O'Hanlon, Andrew Roberts, 
Ad van Liempt en Annejet van der Zijl. Maarten van 
Rossem geeft een conference. Nelleke Noordervliet 
belicht de schaduwzijde van de Gouden Eeuw: 
schrijnende armoede. Diederik van Vleuten kruipt in 
de huid van Churchill. Annegreet van Bergen blikt 
terug op de jaren vijftig en zestig. Machteld Maris 
presenteert een quiz over historische vrouwen. 

En Frans Willem Lantink, voorzitter van de Histori 
sche Vereniging Haerlem, onderzoekt of er nog een 
Haarlemse identiteit bestaat die te herleiden is tot 
het verleden van de stad. Natuurlijk verleent 
Museum Haarlem ook medewerking. 

De Maand van de Geschiedenis vindt altijd plaats in 
oktober, het is een landelijk evenement. Het festival 
in Haarlem wordt georganiseerd door het Historisch 
Nieuwsblad. 
Nadere informatie op www.geschiedenisfestival.nl 
MvB 
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IN GESPREK MET MASCHA GREVE 

'Meer kinderen interesseren 
voor ons museum' 

In de educatieruimte op de eerste verdieping 
van ons museum is sinds enige tijd voor de kleine 
museumbezoekers een soort minimuseum inge 
richt. Drijvende kracht daarachter is Mascha 
Greve, sinds begin dit jaar enthousiast mede 
werkster van onze Activiteiten- en educatiecom 
missie. Onlangs had Chris Dessing een boeiend 
gesprek met haar. 

Mascha komt uit 
het montessorion· 
derwijs, waarin ze 
vele jaren werk 
zaam is geweest. 
Na de pabo en een 
voortraject in het 
bijzonder onder 
wijs bij de Freinet 
school, kwam ze 
door een toevallige 
ontmoeting met 

Mascha Greve een montessorion- 
derwijzer bij dat onderwijs terecht. Ze werkte daar 
vele jaren met groot plezier met vooral kleuters en 
jonge kinderen. Toch kreeg ze op den duur het ge 
voel dat het schoolgebeuren niet meer zo bij haar 
paste,"het voelde aan als een jas die niet meer zo 
lekker zat". 

Een toekomst in de museumwereld 
Goede vrienden raadden haar aan om haar toekomst 
in de museumwereld te gaan zoeken en, hier was het 
toeval nogmaals actief, via via kwam ze terecht bij 
Laura van der Wijden, die haar na een kennisma 
kingsgesprek in contact bracht met de Activiteiten 
en educatiecommissie. En daar heeft Mascha hele 
maal haar draai gevonden. Samen met Yvonne Smit 
kreeg ze opdracht meer kinderen voor ons museum 
te interesseren, een verzoek dat ze energiek heeft 
opgepakt. 

Wie wat bewaart, heeft wat! 
Ze maakt deel uit van het project 'Wie wat bewaart, 
heeft wat!' dat kinderen ontvangt en rondleidt in ons 
museum, waarbij haar specialiteit de Burgerwees 
huiskamer is, waar ze de kinderen levensecht laat 
beleven hoe het is om wees te zijn. En zij toverde 
onze educatieruimte om tot een minimuseum waar 
het voor de allerkleinste bezoekers goed toeven is. 
Op verzoek van de museumstaf is ze met Yvonne 
Smit bezig met een nieuw Educatieplan, gericht op 

gezinnen, en op kinderen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs. Daarnaast is zij nog druk met het maken 
en herschrijven van de 'kijk-je-wijzers' voor onze 
jonge bezoekers. Bij dat al kun je haar ook nog bezig 
zien als gastvrouw, als we weer eens een van onze 
openingsfeestelijkheden organiseren. Kortom, Ma 
scha voelt zich hier helemaal op haar plek. 

Op en top Haarlemse 
Dat ze op en top Haarlemse is komt daarbij nog mooi 
van pas. Geboren in de Florakliniek, woonde ze vele 
jaren in de Grote Houtstraat, daarna in de Lange 
Margarethastraat en daarna in het Kenaupark. Haar 
vader was bedrijfsleider bij Medina Carpets, moeder 
jarenlang secretaresse van het bisdom Rotterdam en 
later voor een Amerikaans bedrijf in Nederland dat 
bollenexport naar Amerika en Canada verzorgde. 
Totdat de kinderen kwamen en haar moeder zich ge 
heel aan het gezin ging wijden, waarvoor Mascha 
haar nog steeds dankbaar is. Ze groeide op in een 
traditioneel, warm gezin en haar ouders hebben haar 
en haar broer steeds gestimuleerd en gesteund. 

Mascha houdt van onze stad, ze kan er naar musea, 
film en toneel, ze heeft ook zelf aan amateurtoneel 
producties meegedaan, ze danst graag - zumba en 
stijldansen - en fietst veel in de omgeving. 
Kortom, Mascha woont en werkt met veel plezier in 
Haarlem en in ons museum, gesteund door het ver 
trouwen dat ze bij ons krijgt en, heel belangrijk, de 
goede samenwerking met de collega's. Ze hoopt van 
harte hier een deel van haar verdere toekomstplan 
nen te kunnen realiseren. Chris Dessing 

NIEUWE GASTHUISEXPOSITIES 

Op 5 september is in het Gasthuis een expositie 
geopend over de Haarlemse toneelvereniging, 
ook wel rederijkerskamer genoemd, Alberdingk 
Thijm: Alberdingk Thijm in de schijnwerpers. 
Objecten uit het archief, zoals foto's en filmop 
names, geven een uniek kijkje in verleden van 
deze 125 jaar bestaande Haarlemse toneelclub. 
Nog te zien t/m 25 oktober. 

In het Kunstlijnweekeinde van 31 oktober, en 
daarna t/m 3 januari 2016, is in het Gasthuis de 
expositie Weerzien/Insight te zien. 
Vormgeefster Debbie Saul heeft mensen uit Nepal 
die geholpen zijn aan de oogkwaal staar gevraagd 
foto's te maken. Deze beelden die zij met hun 
'nieuwe' ogen maakten, worden geëxposeerd op 
een bijzondere manier: aan vlaggen. 
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OPEN MONUMENTENDAGEN, KORENLINT EN 
CULTUREEL FESTIVAL IN MUSEUM HAARLEM 

Een weekend vol toneel en 
zang in het Gasthuis 

In het weekend van 12-13 septem 
ber klonk gezang, gezucht en ge 
lach in het Gasthuis. Zang was er 
van de vijf koren die deelnamen 
aan het Korenlint. Gezucht en ge 
lach kwam van de acteurs van het 
Haarlemse toneelgezelschap Al 
berdingk Thijm, dat optrad in het 
kader van de Open Monumenten- 

Atberdingk Thijm dagen en het Cultureel Festival. 
tussen het publiek. Een monument is het gezelschap 
zelf overigens ook, met z'n 125-jarig bestaan! Hier 
aan is in het Gasthuis een expositie gewijd die loopt 
t/m 25 oktober. 

Toneelgezelschap Alberdingk Thijm 
De oude heer Alberdingk Thijm, herrezen uit zijn ver 
re verleden, liep wat verbaasd rond in het museum. 
Een tentoonstelling ter ere van een naar hem ver 
noemde Haarlemse Rederijkerskamer, een groep jon 
geren en een niet onknappe dame die toneelspeel 
den? Wat was dat allemaal? 
Wij hebben hem kunnen geruststellen: allemaal ver 
antwoorde optredens hoor! 

Dat Rederijkersgezelschap met zijn naam viert dit 
jaar zijn 125-jarig bestaan en daarom mochten ze bij 
ons wat laten zien uit hun roemrijke verleden en te 
vens een voorspel van wat er komend seizoen aan 
cultuur te beleven is in de stad. Zij kozen voor kleine 
toneelstukjes die in onze vergaderzaal werden opge 
voerd. De jeugdgroep van Alberdingk Thijm gaf een 
mini-voorstelling van Shakespeares drama Romeo 
en Julia, in hedendaagse outfit: binnen tien minuten 
lagen de twee gelieven ontzield in de grafkelder. En 
nog meer kort drama was er: Bianca Nunnink, senior 

speler van het gezelschap, 
bracht de indringende 
monoloog Een Paradijs 
van Peter van Straaten, 
over een dame in afwach 
ting van haar nieuwe ge 
liefde die maar niet op 
komt dagen, terwijl thee 
en taartjes klaarstaan. Bianca Nunnink 

Geheel gerustgesteld keerde de oude heer Thijm na 
afloop terug naar zijn vertrouwde Amsterdam, blij 
dat men hem hier in Haarlem niet vergeten is. 

Verteld dient nog te worden dat Romeo en Julia op 
25 september herhaald zal worden in het Crown Thea 
ter in Aalsmeer, tijdens een benefietvoorstelling ten 
bate van het Alamos inloophuis voor kankerpatiënten 
en hun familie. En het gezelschap geeft ter gelegen 
heid van zijn jubileum op 20 november in de Haar 
lemse Schouwburg een feestelijke opvoering van 
Tartuffe van Molière. Gaat dat zien! CD 

Koren lint 
Aan het Koren lint deden in het Gasthuis vijf zang 
goepen/koren mee: MiXXt, Zij van Boven, Waltzing 
Matilda's, Barbers & Bishops en Antoniuskoor. 
De vijf koren zorgden voor een zeer gevarieerd reper 
toire, dat mooi klonk in het Gasthuis. Het publiek 
heeft er hoorbaar van genoten. Er waren zo'n 50 be 
langstellenden, en dan is het Gasthuis echt vol! Op de 
foto's twee van de optredende ensembles. 

De Walzing Matilda's doen hun naam eer aan. 

Het mannenkoor Barbers & Bishops. 
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EINDREDACTEUR BERTIL ARENDS: 

'Wie neemt deze leuke klus 
van mij over?' 
Na vijf jaar eindredactie en vormgeving van de Nieuwsbrief 
van het Historisch Museum - nu Kwartaalbericht van Mu 
seum Haarlem geheten - neem ik afscheid van de redactie. 
Per eind van dit jaar zoeken we iemand die deze leuke klus 
van mij wil overnemen. We maken ons blad met een kleine 
actieve redactie vrijwilligers (zie hiernaast). Ik combineer 
het eind redactiewerk met de opmaak. Maar dat is toevallig 
zo ontstaan. Dit werk kan ook worden gesplitst in eindre 
dactie en opmaak apart. Hangt vooral af van de ervaring of 
kwaliteiten van de opvolger(s). Bel of mail mij voor nadere 
informatie: 023 5334495 of bertil.arends@planet.nl. 

VACATURE 

Beheerder (m/v) 
In het museum is de beheerder - alleen of in samenwerking met 
andere vrijwilligers - verantwoordelijk voor: 

- openen en sluiten van het museum; 
- plannen, regelen en begeleiden van groepsbezoek; 
- ondersteunen van het werk van de receptie; 
- uitvoeren van administratieve werkzaamheden; 
- verzorgen van licht huishoudelijk werk. 
Dit werk biedt veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. 

Wie zoeken wij? 
Een zelfstandig werkende beheerder (of een groepje vrijwilligers 
die samen de functie invullen), met een dienstverlenende, klant 
gerichte instelling. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag 
van 10:00 tot 17:15 uur. U kunt ook voor één of meerdere dagen 
kiezen. 

Wat bieden wij? 
U wordt opgenomen in een enthousiaste groep collega's die zich 
inzet om het museum professioneel en gastvrij te presenteren. 

Meer informatie 
Bel het museum tijdens kantooruren voor meer informatie, en 
vraag naar directeur Laura van der Wijden: 023 5422427. 

28 maart t/m 
1 november 2015 
Haarlem Waterproof 

GASTHUIS 
Exposities 

*** 5 september t/m 
25 oktober 2015 
Alberdingk Thijm 
in de schijnwerpers 

5 september t/m 
17 januari 2016 

Kees Verwey: 
Onder ons *** *** 31 oktober t/m 

3 januari 2016 
Kunstlijn: 

Weerzien/Insight 

14 november t/m 
3 april 2016 

Haarlem Gekleed 
*** 

OPENINGSTIJDEN TOEGANG 

Dinsdag t/m zaterdag 
11:00 - 17:00 uur. 
Maandag en zondag 
12:00 - 17:00 uur. 

Groepen op afspraak. 

Volwassenen€?, 
Jongeren t/m 18 jr, 

Museumkaart, Vrienden, 
HaarlemPas: gratis. 

Nadere informatie: www.museumhaarlem.nl 

KWARTAALBERICHT 
Museum Haarlem 

Vier keer per jaar verschijnende uitgave 
van Museum Haarlem. Wordt - bij voorkeur 
via e-mail - gestuurd aan de Vrienden van 

het museum, vrijwilligers en andere relaties 
en geïnteresseerden. 

Verzoek om toezending mailen naar: 
info@m useu m haarlem.nl 

REDACTIE 
Bertil Arends (eindredactie/opmaak), 
Martha van Buuren, Chris Dessing, 
Bert de Jong, Christine Willemsen. 

ADRES 
Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 

2011 EP Haarlem, 023 5422427. 
info@m useu m haarlem.nl 
www.museumhaarlem.nl 
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