
jaarverslag 2018



museum haarlem jaarverslag 2018

Voorwoord 

Programma 2018

Museum van de stad

Vaste opstelling

 Wisseltentoonstellingen

Vrouwen in Verzet – Hannie, Truus, Freddie 

500 Jaar ziekenzorg in Haarlem 

H.F. Boot (1877-1963), heer en leermeester

Simon de Heer – Schilderachtig Bloemendaal

Perfect Imperfections

 Gasthuisexposities

In the Picture

Coornhert door de ogen van nu

Stripdagen 2018 KLAMZWEET Zombies, Spoken & andere Griezels 

100 jaar Stadsschouwburg Haarlem

Kunstlijn – Haarlemse meesters in wording

Overige activiteiten

Kinderen

Volwassenen

Samenwerkingsverbanden

Feiten en cijfers

Organisatie 

Vrijwilligers

 Werkgroepen

Van het bestuur

Financiën 2018

Subsidiegevers, sponsors en fondsen

Comité van Aanbeveling

 3

 4

 4

 4

 5

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 10

 10

 11

 11

 11

 12

 12

 13

 14

 15

 15

 16

 16

 17

 18

 18

19

Inhoud

2



museum haarlem jaarverslag 2018

In 2018 heeft het museum voor korte tijd de Grote Markt overgenomen 
met een pop-upmuseum. Omdat alle Haarlemmers kennis zouden moeten 
maken met hun eigen geschiedenis, wilden we de stadsgeschiedenis 
zichtbaar, tastbaar en dichtbij maken voor iedereen. En waar kon dat 
beter dan op de Grote Markt, midden in de stad, op de plaats waar deze 
ooit is ontstaan. Het zal niemand verbazen dat vooral de galg op veel 
belangstelling kon rekenen.

Tijdens deze korte tentoonstelling in de open lucht hebben we ook 
aandacht gevraagd voor onze digitale Verhalenwand. Dit digitale scherm 
is een unieke kans om een vriend, familielid of andere dierbare 
onderdeel te laten worden van de geschiedenis. In de nieuwe tentoon-
stelling Allemaal Haarlemmers komt een speciale plek waar ruimte is 
gereserveerd voor verhalen en foto’s van inwoners van Zuid-Kennemerland 
met een mooi verhaal. Er is in 2018 hard aan deze nieuwe, vaste tentoon-
stelling gewerkt. In Allemaal Haarlemmers staan de mensen centraal die 
de stad en haar omgeving hebben gevormd. Hun inbreng in het verleden 
en hun invloed op de toekomst komen daar aan bod.

Twee prominente beeldend kunstenaars uit de geschiedenis van 
Zuid-Kennemerland waren onderwerp van onze wisseltentoonstellingen in 2018. Henri Boot was vanwege zijn 
wereldvreemde manier van leven en denken een boeiende, en door zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een controversiële man. De Bloemendaalse Simon de Heer heeft met zijn portretten nazaten van de door hem 
geportretteerden zeker ontroerd. Een van de bezoeksters had zelfs het portret van haar moeder teruggevonden, 
dat lang uit haar gezichtsveld verdwenen was.

Publieksevenementen als de Museumweek en Gluren bij de Buren zorgden weer voor nieuwe bezoekers, evenals 
onze Gasthuisexposities In the picture, Coornhert, 100 jaar Stadsschouwburg en de exposities gewijd aan de 
Stripdagen en de Kunstlijn.

Onze collectie is in 2018 onder deskundige leiding onderzocht en langs de meetlat van onze eisen gelegd. Van 
een redelijk aantal objecten hebben we dit jaar afscheid genomen. Of ze zijn terug naar de schenkers gegaan of 
ze hebben een veel betere plek bij andere musea in Nederland gevonden. 

De afgelopen jaren heeft het museum steeds vier wisseltentoonstellingen per jaar gemaakt. 2018 was het laatste 
jaar met wisseltentoonstellingen op de eerste verdieping. Halverwege het jaar zijn we hier alvast begonnen met 
de eerste voorzichtige stappen op weg naar onze vaste opstelling. Maar hierover volgend jaar veel meer.

Laura van der Wijden

Voorwoord
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Museum van de stad

Programma 2018

Museum Haarlem is meer dan een gebouw met objecten en schilderijen. Het vertelt 
de verhalen van de stad, van de bewoners, de ondernemers, de gebouwen en de 
omgeving. Verhalen die geïllustreerd worden met bijzondere en met alledaagse 
objecten uit verleden en heden die de geschiedenis tot leven brengen. Steden 
veranderen continu, net als hun bewoners en gebruikers. Haarlem is hierop geen 
uitzondering. Het museum wil daarom de spiegel zijn van deze ontwikkelingen.

Daarnaast zoekt het museum steeds nieuwe vormen om bewoners bij de stad en haar 
geschiedenis te betrekken en een platform te bieden voor ontmoetingen. De meeste 
tentoonstellingen worden dan ook samengesteld met objecten en verhalen van de 
bewoners en gaan vergezeld van activiteiten. Telkens opnieuw kiest het museum 
thema’s die met Haarlem en Zuid-Kennemerland te maken hebben, maar het trekt 
deze altijd in een breder, nationaal perspectief. Van het verre verleden tot aan de 
huidige tijd. Juist de lokale verankering maakt de tentoonstellingen zo uniek.

Het museum ontwikkelt jaarlijks grote wisseltentoonstellingen en meerdere 
Gasthuisexposities. De laatste zijn korte, vaak actuele exposities met of op 
verzoek van inwoners van Haarlem en Zuid-Kennemerland.

Vaste opstelling

Op de eerste verdieping is een kleine, vaste tentoonstelling te zien, die in vogelvlucht de geschiedenis 
van Haarlem en Zuid-Kennemerland belicht. Via de thema’s werken, wonen, macht, geloof en kunst & 
wetenschap wordt het heden en verleden met elkaar verbonden. Deze kleine presentatie zal in 2019 
worden omgebouwd tot één grote expositie over 1000 jaar geschiedenis van Haarlem en omgeving. 
Voor de kinderen is er een echte weeshuiskamer waar zij zich kunnen omkleden als weeskindje en in 
het bed mogen liggen. Met behulp van de Kijk-je-wijzer ontdekken zij hoe kinderen vroeger in een 
weeshuis leefden. 

 ‘Zeer interessante blik op de geschiedenis van deze stad die ik langzamerhand de  
mijne begin te noemen. Het nodigt uit om je hart open te stellen voor dit museum en 
zijn hartelijke medewerkers.’ 
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Wisseltentoonstellingen

Vrouwen in Verzet – Hannie, Truus, Freddie 
22 april 2017 – 28 januari 2018

Deze succesvolle tentoonstelling, die in 2017 al veel bezoekers trok, was nog een maand te bezoeken. Het was voor het 
eerst dat er in Haarlem een tentoonstelling gewijd was aan de drie Haarlemse verzetsvriendinnen – meisjes nog toen de 
oorlog uitbrak. Truus was 16, haar zus Freddie 14 en Hannie 19 jaar oud. 

Ruim 13.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht, van wie sommigen meer dan één keer. Na afloop konden 
bezoekers hun gedachten achterlaten op notitieblaadjes die de groen-witte zakdoek symboliseerden die gevonden 
werd op het lichaam van de gefusilleerde Hannie Schaft en waarmee ze ook op haar laatste foto staat.
De tentoonstelling is overgenomen door Kamp Vught, waar zij van 23 maart tot 1 juli 2018 was te zien.

 ‘Indrukwekkende tentoonstelling over Hannie Schaft en informatieve en verrassende 
tentoonstelling over de zorg.’
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Wisseltentoonstellingen

Deze succesvolle tentoonstelling over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen werd zo door onze bezoekers 
gewaardeerd, dat we haar langer hebben laten doorlopen. Een kleine 20.000 bezoekers hebben genoten van de 
verhalen van de chirurgijns, Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van specialisten. Met uitgebreide aandacht voor 
de geschiedenis van de Haarlemse ziekenhuizen, met name het St. Elisabeths Gasthuis, in wiens pand het museum 
is gevestigd. Voor de tentoonstelling is intensief samengewerkt met het Spaarne Gasthuis. Het is de laatste wissel-
tentoonstelling op onze eerste verdieping geweest. Medio 2019 zal deze ruimte onderdeel worden van onze nieuwe 
vaste opstelling Allemaal Haarlemmers. 

500 Jaar ziekenzorg in Haarlem  
tot en met 7 september 2018

Schiedam: ‘De “zorg” erg leuk om te zien, zoveel veranderd.’
Helmond: ‘Weinig veranderd in de zorg!’
Amsterdam: ‘Ontzettend leuke rondleiding gehad van Christine - licht, helder en op 
momenten erg grappig, complimenten.’ Namens team Kennisland, Thijs van Exel
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Wisseltentoonstellingen

‘Hij is ongewassen, zijn kleren zijn vuil, kapot, zijn nagels zijn zwart. En toch is hij, hoe merkwaardig het klinkt, op en top 
een heer.’
Barend Rijdes, 1947

Deze tentoonstelling belichtte het leven van deze geliefde leermeester aan de hand van zijn kunstwerken en die van 
zijn leerlingen. ‘Nestor van de 20e-eeuwse Haarlemse School,’ werd Henri Frédéric Boot ook wel genoemd. Deze 
erudiete en eigenzinnige kunstschilder groeide op in een gegoede familie, wilde als kunstenaar niet tot de elite 
behoren, maar een vakman zijn die in armoede ploeterde tot zijn werk af was.

Bijna een halve eeuw woonde hij in zijn sterk vervuilde woonhuis en atelier aan het Klein Heiligland. Hier gaf hij les aan 
vele kunstenaars onder wie Otto B. de Kat, Poppe Damave en Wim Steijn. Bij Kees Verwey was zijn invloed het meest 
zichtbaar. Huisgenoot Anton Heyboer moest niets van Boots werk hebben, maar raakte wel onder de indruk van diens 
leefwijze.

Gilde Haarlem organiseerde stadswandelingen op 23 febr., 18 maart, 13 april en 27 mei langs plekken waar Boot zijn 
sporen heeft nagelaten. Ook andere prominente tijdgenoten als Lodewijk van Deyssel, Godfried Bomans en Jan Bronner 
werden hierbij niet vergeten. 

H.F. Boot (1877-1963), heer en leermeester  
7 februari - 3 juli 2018

‘Wat een leuke verrassing dit museum! Binnenkort doe ik een tour door Haarlem en ik 
ben nu zeer goed geïnformeerd. Bedankt!’ ‘Mooie en verzorgde expositie van H.F. Boot. 
“Puzzelstukje” valt ineen met Kees Verwey e.a.’
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Wisseltentoonstellingen

Simon de Heer (Beemster 1885 - Bloemendaal 1970) leefde voor zijn kunst. Hij was een traditioneel schilder 
die trouw bleef aan zijn streven de zichtbare wereld herkenbaar weer te geven. Hij werd vooral gewaardeerd als 
talentvol portretschilder. Bekenden uit de omgeving die hij op linnen vastlegde, waren onder anderen prof. dr. 
Max Euwe aan het schaakbord, dr. Jac. P. Thijsse, prof. G.A. van den Bergh van Eysinga en dominee A.R. de Jong. 
Maar het liefst schilderde hij kinderportretten.

Tijdens de opening genoten zo’n 150 mensen van het optreden van Sandra van Nieuwland en Esther Jansen. 
Esther Jansen is de achterkleindochter van Simon de Heer en voorzitter van de Stichting Simon de Heer, 
die veel van de geëxposeerde werken in bruikleen heeft afgestaan.

Kinderportretten
Op twee woensdagen in oktober en november heeft 
Wendy Tjalma, in navolging van Simon de Heer, kinderen 
geportretteerd in het Gasthuis. Het werden spontane 
schilderschetsen die precies de eigenheid van het kind 
wisten te vangen.

Schilderworkshops voor kinderen
In de herfstvakantie waren er workshops zelfportret of 
landschap schilderen. Voor inspiratie werd met de 
kinderen eerst het werk van Simon de Heer bekeken. 

Portretsessie van Kunst Zij Ons Doel
Kunstenaars van Kunst Zij Ons Doel (KZOD) hebben 
twee weekenden lang volwassenen in het museum 
geportretteerd. Zij hebben zich laten inspireren door 
het werk van Simon de Heer, die ook zelf lid was van dit 
kunstenaarsgezelschap.

Finissage
De tentoonstelling is afgesloten met een finissage met 
opnieuw harpmuziek van Esther Jansen en zang van 
Sandra van Nieuwland.

Simon de Heer – Schilderachtig Bloemendaal 
14 juli 2018 - 10 maart 2019

‘Mooie kleine tentoonstelling over Simon de Heer zeer verzorgde opstelling met oog 
voor details. Groot compliment!’ ‘Zeer de moeite waard. Ook de schilderijen van 
Simon de Heer.’
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Wisseltentoonstellingen

Vanwege de Haarlemse Cultuurnacht streek Khitan in het museum neer. Hij is een autodidactische 3D-artiest en 
gespecialiseerd in fotorealistisch computerbeeldhouwwerk. 
In de tentoonstelling was een serie portretten te zien waarin hij de grenzen van realisme en schoonheid verkende.

Khitan is vooral bekend vanwege zijn werk voor de Sweetie-campagne van Terre des Hommes. Dit is beloond met 
twaalf gouden leeuwen en de Grand Prix for Good op het Cannes Lions International Festival for Creativity, het 
equivalent van de Oscars voor de communicatie-industrie.

Khitan: “Het zijn de imperfecties waardoor mijn portretten er echt uitzien.”

Perfect Imperfections
7 september - 22 oktober 2018
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Gasthuisexposities

Begin 2017 zijn acht Haarlemse amateurfotografen In 
the Picture gestart. Het project is een initiatief van het 
Vrijwilligerscentrum Haarlem e.o. (VWC) dat op deze 
manier vrijwilligerswerk in de regio in beeld wil 
brengen. 
Deze expositie toonde een greep uit hun werk en 
vormde een hommage aan de talloze vrijwilligers die 
Haarlem een beetje mooier maken.

In the Picture
12 januari - 26 februari

In het Gasthuis – de ontvangstruimte van het museum – is naast een café en winkel ook ruimte gereserveerd 

voor Gasthuisexposities. Dit zijn kleine, actuele tentoonstellingen die een relatie hebben met een activiteit in de 

stad, zoals de Kunstlijn of Stripdagen. Of ze kunnen gaan over privéverzamelingen van inwoners, het werk van 

Haarlemse kunstenaars of jubilea van Haarlemse bedrijven. Sinds we in 2015 deze ruimte aan de stad hebben 

‘teruggegeven’ zijn er al vijfentwintig kleine exposities geweest.

Leerlingen van 4-havo van het Coornhert Lyceum 
hebben zich laten inspireren door de emblemata 
(afbeeldingen van spreekwoorden) van Coornhert. 
Hun linoleumsneden, gebaseerd op hedendaagse 
spreekwoorden, hingen naast de kleurrijke portretten 
die door brugklassers waren gemaakt. De tentoonstelling 
maakte deel uit van het Coornhertjaar, een manifestatie 
van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018.

Coornhert door de ogen van nu
12 januari - 26 februari

Bloemendaal: ‘Mooie kunst van leerlingen van het Coornhert Lyceum. Het schilderij van 
mijn dochter (met de schaar) is uiteraard iets om heel trots op te zijn!’
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Gasthuisexposities

Op 30 september 2018 was het precies honderd jaar geleden dat de 
Stadsschouwburg in Haarlem werd geopend met een speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven stuk van Haarlemmer Frederik van Eeden: De Heks 
van Haarlem. De “bonbonnière” aan het Wilsonsplein werd tussen 1916 en 
1918 gebouwd met een anonieme gift van fl. 250.000 (nu ruim € 3 miljoen!). 
Deze Gasthuisexpositie liet een overzicht van de afgelopen honderd jaar 
zien. Theatrale stadswandeling op 16 e n 30 november en 28 december 
2018 Deze wandelingen gingen langs de oude stadsschouwburg in de 
Jansstraat en het huidige gebouw aan het Wilsonsplein. Aansluitend werd 
de expositie 100 Jaar Stadsschouwburg Haarlem in het museum bezocht.

100 jaar Stadsschouwburg Haarlem
8 september 2018 - 31 maart 2019

Zes gevestigde kunstenaars hebben samen met leerlingen van Haarlemse basisscholen kunst gemaakt. Net als in de 
Gouden Eeuw, de meesters met hun gezellen. Het resultaat van dit kunsteducatieproject was twee maanden lang in het 
museum te zien. Haarlemse meesters in wording was onderdeel van de eerste KinderKunstroute in Haarlem.
Deelnemers aan de KinderKunstroute kregen tijdens het Kunstlijn-weekeinde van 2-4 november een educatieve map 
met vragen plus mooie en spannende verhalen over de kunstwerken. De route liep langs een aantal (kunst)instellingen 
en ateliers in het centrum van Haarlem. 

Kunstlijn – Haarlemse meesters in wording
1 november 2018 - 7 januari 2019

‘Trotse Haarlemmer ging een stukje trotser weg uit dit museum.’

Terwijl gewone mensen op een zomerdag naar het strand gaan, kijken 
mensen met (wan)smaak liever lijken in het donker. Het spookte deze zomer 
in het museum en dit was wat u kon verwachten. In deze bijzonder griezelige 
expositie van gastcurator Joost Pollmann (voormalig festivaldirecteur en 
Volkskrant-journalist) was aandacht voor zowel actueel als klassiek werk. 
Te zien waren onder meer originele tekeningen van Erik Kriek, werk van 
tekenaar Gideon L. Brugman, het betere horror- en zombiewerk van Roel 
Smit en de meest beklemmende scènes uit The Walking Dead van Robert 
Kirkman & Charlie Adlard. Speciaal voor deze expositie maakte kunstenaar 
Joost Halbertsma een grafzerk.

Stripdagen 2018 Klamzweet Zombies, Spoken 
& andere Griezels 
26 mei - 27 augustus
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Overige activiteiten

Naast de aan de tentoonstellingen gerelateerde activiteiten zijn de volgende projecten georganiseerd:

Kinderen

Kijk-je-wijzers 
Voor kinderen vanaf zes jaar zijn bij de balie gratis Kijk-je-wijzers beschikbaar met vragen en opdrachten die kinderen de 
mogelijkheid bieden op hun eigen manier naar de tentoonstellingen te kijken en ervan te leren.

In de  weeshuiskamer konden kinderen zich verkleden als weeskind, in het weeshuisbedje liggen en met het zintuigenkastje 
ervaren hoe het was om vroeger in een weeshuis te wonen.

Het KinderKabinet werd bij elke wisseltentoonstelling aangepast aan het nieuwe thema met veel kijk- en doe-activiteiten.

Kerstfeest in het Weeshuis
Kinderen van 4 tot 10 jaar waren op woensdagmiddag 19 december van harte welkom. De Weeshuiskamer was volop in 
kerstsfeer met glinsterende lichtjes en kerstversieringen. Samen met hun ouders (of opa’s en oma’s) ontdekten de kinderen 
hoe de weeshuiskinderen vroeger hun kerstfeest vierden. 

Educatieve programma’s
‘Wie wat bewaart, heeft wat!’ en ‘Stappen in de Stad’ zijn twee samenwerkingsprojecten van de Haarlemse erfgoedinstel-
lingen. Het eerste is een schoolbreed project voor de basisschool en het tweede voor de groepen acht van het basison-
derwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt het museum aan groep 8 en de eerste klas van het 
vmbo het programma ‘Ontwerp je eigen stad’. In totaal hebben ruim 472 kinderen aan deze projecten meegedaan.  

De museuminspecteurs van MuseumKids     beoordelen het museum met een 8,2.

Zoetermeer: Matthijs 12 jaar: ‘Ik vond het een leuk museum omdat alle andere veel 
met computers werken en hier is dat veel minder. Nog veel succes verder’
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Overige activiteiten

Volwassenen 

Nationale Museumweek 2018
Ons Goud – al jaren het thema van de Museumweek – 
was dit jaar vloeibaar. Sinds 1696 maakt en verkoopt 
familiebedrijf C. de Koning Tilly zijn beroemde 
Haarlemmerolie. De uitvinder was schoolmeester 
Claes Tilly. Hij ontwikkelde de olie, die ‘heilzaam 
is bij de genezing van wonden, die desinfecterend 
werkt en een goede werking heeft op nieren en 
urinewegen’. Al meer dan 300 jaar wordt het gebruikt 
door mensen over de hele wereld, die overtuigd zijn 
van de genezende en zuiverende werking. Het recept is 
nog steeds een zorgvuldig bewaard familiegeheim.

Open Monumentendagen
Op 8 en 9 september was dé aftrap van het culturele 
seizoen in Haarlem en omstreken met van 8 op 
9 september de eerste editie van de Cultuurnacht. 
Op beide dagen vond in het museum ook het 
Korenlint plaats. 

Themarondleidingen 
Jennie en Christine namen, als verpleegster uit de 
negentiende eeuw, de bezoekers mee door het museum 
en vertelden alles over het historische gebouw, dat 
vanaf 1581 fungeerde als St. Elisabeths of Groote 
Gasthuis en lang het enige ziekenhuis in Haarlem was!

Cultuurnacht: Gaming 
Tijdens de Cultuurnacht was het museum geopend 
tussen 20.00 en 24.00 uur met een bijzonder 
programma uit de wereld van gaming en kunst.
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Samenwerkingsverbanden

Het museum werkt op tal van gebieden samen met de gemeente Haarlem, bewoners, ondernemers, bezoekers en de 
culturele instellingen in de stad en omgeving.

De bewoners en ondernemers van de stad hebben vaak een grote inbreng bij het samenstellen en inrichten van onze 
tentoonstellingen. Het zijn met name hun verhalen en objecten die het recente verleden van Haarlem laten zien. 

Samen met de erfgoedinstellingen ontwikkelt Museum Haarlem educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit het Archeologisch Museum Haarlem, de Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land, Museum Het Dolhuys, Frans Hals Museum, de Grote of Sint Bavokerk, Noord-Hollands Archief, Teylers Museum  
en de Historische Vereniging Haerlem.

Gilde Haarlem organiseerde de vele stadswandelingen die standaard bij de exposities worden aangeboden. 

Voor de bruiklenen die bij elke nieuwe tentoonstelling weer nodig zijn is er een goede samenwerking met de overige 
musea in en buiten de stad en het Noord-Hollands Archief.

Nationaal werkt het museum samen met Stadsmusea XL om elkaar te versterken door ervaringen te delen, collecties 
op elkaar af te stemmen en samen activiteiten te organiseren om bewoners zoveel mogelijk bij de stad te betrekken en 
hierdoor nog relevanter te zijn voor de stad.

Tenslotte is het museum lid van de Museumvereniging en van de Museumfederatie Noord-Holland. Hierbij zijn 58 
grotere en kleinere musea aangesloten met als hoofddoel het toerisme in de provincie te bevorderen en te spreiden.
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Feiten en cijfers

Organisatie

Het museum is als enige in de stad zeven dagen per week geopend. In 2018 bezochten 17.176 mensen 
het museum, van wie 2.113 jonger dan 19 jaar. Van de bezoekers gebruikten 9.464 een Museumkaart. 
In schoolverband ontving het museum 713 kinderen en jongeren.

Van de museumkaarthouders kwam 41% uit Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het aantal toeristen uit 
binnen- en buitenland is 59%. Het aantal bezoekers aan de website bedroeg 28.230 en het museum 
heeft ruim 2.000 volgers en likers op sociale media. 

Bestuur 
Drs. Bruno Giebels Voorzitter (t/m 8 oktober)
Oscar van Lent, MPA Voorzitter (miv 8 oktober)
Mr. Remmert Sluijter Vicevoorzitter (miv 19 november)
Mr. Liesbeth Berkouwer Secretaris
Drs. Chrisbert van Kooten Penningmeester
Drs. Albertine Zoetmulder PR en Communicatie
Nancy Kolff Fondsenwerving (t/m 4 september)

Directie
Dr. Laura van der Wijden Directeur
Pina Cardia  Museale zaken

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

Werkgroepen

Collectie Presentatie Zakelijk

Documentatie Tentoonstellingen Marketing

Bibliotheek Activiteiten en Educatie Sponsoring

Selectie museale objecten Rondleidingen Techniek

Depot Begeleiding stagiaires 

Publicaties 

Winkel 

Verspreiding flyers en posters 

Catering

Museum Haarlem kan niet bestaan zonder het vele werk van onze 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, onder-

houden 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 tijdens openingen en verhuur van ruimtes. Al deze vrijwilligers 

zijn van onschatbare waarde voor het museum. In 2018 zijn ruim 110 vrijwilligers werkzaam geweest in één 

of meer van onderstaande werkgroepen. Alle baliemedewerkers hebben een training gehad, waarbij zij via 

rollenspellen van elkaar hebben kunnen leren.
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Van het bestuur

De stad Haarlem en de regio waarin zij gelegen is, heeft een meer dan ruime en heel interessante geschiedenis. Deze 

geschiedenis is het waard om ontsloten te worden voor het grotere publiek, waarbij speciale aandacht voor de jeugdige 

bezoekers vanuit het educatieve perspectief. En precies daarvoor heeft ons museum ook in 2018 weer gestaan!

Een taak die wij, als museum van de stad Haarlem, het afgelopen jaar weer met grote zorg invulling hebben gegeven. 

Hierbij zijn naast onze vaste en kleinere Gasthuistentoonstellingen ook hele fraaie en indrukwekkende wisseltentoon-

stellingen gepresenteerd. Een dynamisch aanbod van verschillende thema’s gekoppeld aan bijzondere momenten die 

onze stad Haarlem kenmerken. In dit jaarverslag wordt uitgebreider teruggeblikt op onze tentoonstellingen die ‘beeld 

en geluid’ geven aan ons Haarlemse verleden. Eén tentoonstelling wil ik hier echter niet onvermeld laten, het Pop-upmuseum 

Haarlem, dat vorig jaar tijdens de opening van het culturele seizoen voor korte tijd in het midden van onze stad op de 

Grote Markt verrees. Het doel om de fraaie Haarlemse stadsgeschiedenis zichtbaar en tastbaar te maken en hiermee 

veel dichter bij het publiek te brengen, is beslist gehaald, gezien alle belangstelling die we kregen bij deze buitenten-

toonstelling. Hierbij was uniek dat de getoonde thema’s direct in de context van de stad te plaatsen waren. De opstelling 

was zodanig ingericht dat historische beelden direct gekoppeld waren aan de gebouwen waar het geschiedkundige feit 

zich had voltrokken.

Het vele werk dat vereist is om tentoonstellingen te realiseren, waarbij een belangrijk deel hiervan zich achter de 

schermen voltrekt, staat en valt met de inspanningen en grote betrokkenheid van onze vrijwilligers. Ik ben in de korte 

tijd dat ik nu bij ons museum aangesloten ben, erg onder de indruk geraakt van dit geweldig fijne team van vrijwilligers en 

kleine vaste staf. Elke dag weer zijn zij bereid om zich met verve in te zetten voor datgeen waarvoor Museum Haarlem 

staat. In dit licht is het dan ook altijd een groot verlies als één van hen ons ontvalt, zoals afgelopen jaar Rob Huyboom. 

Rob was actief in vele rollen, zoals gastheer en rondleider, maar ook zijn werkzaamheden in het depot en ondersteuning 

bij de verspreiding van flyers en posters wil ik niet onvermeld laten. Allen, waaronder Rob, verdienden ook dit jaar weer 

een pluim onder veel dankzegging.

Het afgelopen jaar hebben ook wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Bruno Giebels en Nancy Kolff, respectievelijke 

voorzitter en fondsenwerver, hebben zich de afgelopen jaren mede sterk gemaakt om belangrijke, zeker niet altijd zicht-

bare, stappen met Museum Haarlem te kunnen zetten. Ook hen zijn we dank verschuldigd.

Tot slot wil ik kort stilstaan bij heel veel extra werk dat al verricht is en nog veel meer dat komend jaar zal gaan volgen 

om de nieuwe vaste tentoonstelling Allemaal Haarlemmers te realiseren. Inspanningen, die buiten breekwerk op de 

eerste verdieping nog grotendeels aan het oog onttrokken zijn, maar wel essentieel om komend jaar de grote sprong 

naar de nieuwe vaste tentoonstelling te gaan maken. Door dit te realiseren willen we ook de al langer gekoesterde 

ambitie vervullen, om in Haarlem een tentoonstelling te krijgen die echt recht doet aan de ruim 1000 jaar historie die 

de stad kent. Dit initiatief, dat met behulp van particuliere giften in eigen beheer gerealiseerd wordt, verlangt ook dat 

belangrijke zaken als veiligheidsaanpassingen en duurzaamheidsaspecten nu niet achterwege blijven, met gevolg dat de 

daadwerkelijke uitvoering iets verlaat is. Maar de geweldige samenwerking met partners en ons goed gezinde fondsen 

maakt dat we nu op koers liggen om dit prachtige project tot een goed einde te brengen.

Oscar van Lent

voorzitter
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Financiën 2018

Baten

Subsidies 127.840

Entreegelden 64.810

Winkelverkoop en museumcafé 17.276

Fondsen / Vrienden 70.686

Overige baten 9.049

Totaal 289.661

Directe kosten 89.349

200.312

Lasten

Personeelskosten 67.500

Kosten vrijwilligers 2.158

Huisvestingskosten 126.295

Verkoopkosten 4.008

Kantoorkosten 6.200

Algemene kosten  9.040

Totaal 215.201

Resultaat -14.889
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Comité van Aanbeveling  

De heer J. Remkes (commissaris van de Koning Noord-Holland)

De heer Mr. B. Schneiders (oud-burgemeester Haarlem)

De heer Dr. Mr. F.W. Lantink (oud-voorzitter Vereniging Haerlem)

Mevrouw Drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum)

Mevrouw Drs. A. van Zalinge (directeur Archeologisch Museum)

De heer Drs. L. Zoodsma (directeur NH Archief)

De heer R.H. Bloemers (bestuurslid Industriekring Haarlem)

Mevrouw E. Brasser (directeur Haarlem Marketing)
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Subsidiegevers, sponsors en fondsen

Ambasco, Prins Bernhard Cultuurfonds, Burgerweeshuis, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemstede,  

Hofje Codde en Van Beresteyn, St. Jacobs Godshuis, Mij. tot Nut van ‘t Algemeen, J.C. Ruigrok Stichting, Simon Lévelt, 

en enkele bevriende relaties.
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