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Voor ons zou 2020 hét jaar worden. Wat hadden we lang uitgekeken 
naar de opening van onze nieuwe vaste opstelling over 1000 jaar 
geschiedenis van de stad: Allemaal Haarlemmers. En wat is er enorm 
hard gewerkt door onze vrijwilligers, bestuur, door het team van 
Bureau Caspar Conijn en door Pina en Renske. Alle onderzoeken, 
teksten, objecten, bruiklenen, ontwerpen en audiovisuele presentaties 
zouden dit jaar eindelijk bij elkaar komen met als apotheose een 
grootse opening in mei. Tijdens onze kerstborrel van 2019 hadden 
we alvast, in aanloop naar deze prestatie, getoost. Het liep allemaal 
anders. Wie had kunnen voorzien dat de lockdown van half maart pas 
het begin was van een jaar van sluitingen, thuiswerken, openingen, 
opnieuw sluiten en, terwijl ik dit voorwoord schrijf, de avondklok. Het 
einde schijnt in zicht, maar ook de eerste maanden van 2021 zijn de 
musea nog altijd gesloten en er is nog geen zicht wanneer de deuren 
weer open mogen.

Even hadden we een opleving toen tweede pinksterdag een einde 
kwam aan, wat naderhand bleek, de eerste tachtig dagen sluiting. Voor 
de heropening van de Haarlemse musea waren zowel burgemeester 
Jos Wienen als wethouder van Cultuur Marie-Thérèse Meijs bereid om 
persoonlijk de deuren weer te openen. Als eerste werden de linten bij 
Teylers Museum doorgeknipt, daarna volgde de strik aan de deuren 
van de Hallen aan de Grote Markt, waarna de kleine optocht doorliep 
naar het Groot Heiligland om hier de linten voor de deuren van het 
ABC Architectuurcentrum en Museum Haarlem te verwijderen. Er 
hing die dag een spanning in de lucht. We mochten weer open en 
verwachtten een grote toeloop. Immers, alle museumbezoekers waren 
de afgelopen tweeënhalve maand op rantsoen geweest. Weliswaar 
mochten we geen eindeloze stroom bezoekers ontvangen. Er waren 
restricties, bezoekers mochten alleen langskomen als ze gereserveerd 
hadden en niet meer dan 65 mensen tegelijkertijd in het museum. De 
bezoekers kwamen, maar slechts mondjesmaat. Dagjesmensen bleven 
weg en ook de Haarlemmers waren voorzichtig.

Door alle maatregelen werden we ook gedwongen de opening van 
Allemaal Haarlemmers naar het najaar uit te stellen en deze minder 
groots te vieren dan oorspronkelijk gehoopt. Ondanks alle tegenslag 
zal 2020 toch in onze herinnering blijven als het openingsjaar van 
een tentoonstelling die zoveel mooier en rijker is geworden dan we 
vooraf hadden durven dromen. Een tentoonstelling die de komende 
jaren door nog heel veel bezoekers bewonderd zal worden. Een 
tentoonstelling ook die de verhalen van onze stad en omgeving weer 
tot leven brengt. Verhalen die we graag met onze bezoekers delen. 
We zien halsreikend uit naar de persconferentie die dat dit jaar weer 
mogelijk maakt!

Laura van der Wijden
directeur

Voorwoord

Na 80 dagen eindelijk open.
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Museum Haarlem is niet zomaar een museum, het 

is een levendig en inspirerend stadsmuseum dat 

een actieve rol speelt (en nadrukkelijk wil spelen) 

in Haarlem en directe omgeving. Onze missie is 

het bewaren en ontsluiten van zowel de vroege als 

de recente geschiedenis van de stad. Maar nooit 

zonder de Haarlemse samenleving er zelf bij te 

betrekken. 

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vormen 

om bewoners met de stad en haar geschiedenis 

te verbinden en een platform te bieden voor 

ontmoetingen. Stadsbewoners en tal van bevriende 

erfgoed- en andere instellingen spelen een 

essentiële rol in waar we mee bezig zijn: originele 

en intrinsieke verhalen vertellen (en dat zijn er 

echt heel veel) die voor iedereen herkenbaar 

of verrassend zijn. Over een trotse stad in 

ontwikkeling die door de eeuwen heen gevormd 

werd en wordt door haar inwoners. Hier in Haarlem 

waren dat allemaal Haarlemmers... 

Haarlemmers om trots op te zijn.

Museum 
van 

de stad
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Hét wapenfeit van 2020 was de opening van onze permanente 
tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. Op een zonnige vrijdag 
4 september was het eindelijk zover. In twee sessies heeft 
burgemeester Jos Wienen de tentoonstelling voor ons geopend. In 
onze achtertuin, corona-proef op anderhalve meter afstand, met 
slechts een beperkt aantal genodigden. Ook Erik van Muiswinkel, die 
een rol in de tentoonstelling heeft, heeft ons bij de eerste opening 
toegesproken.

Allemaal 
Haarlemmers

Burgemeester Jos Wienen bij de opening van de tentoonstelling.

Ons cateringteam, corona-proef in de 
achtertuin.
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De hele eerste verdieping van het museum is voor deze tentoonstelling 
grondig verbouwd en ingericht met een prachtige vaste presentatie. 
Samen met Bureau Caspar Conijn, onderzoeker Anneke van Huisseling 
en de tentoonstellingsbouwers van Surinamekade zijn we erin 
geslaagd 1000 jaar geschiedenis van Haarlem op een aantrekkelijke 
manier te presenteren. Persoonlijke verhalen van onbekende 
én bekende Haarlemmers worden afgewisseld met hoogte- en 
dieptepunten uit de geschiedenis van Zuid-Kennemerland waarbij 
een grote rol is weggelegd voor de migranten; de nieuwkomers die 
de stad en omgeving mede hun rijkdom hebben gegeven. Over Kenau 
Hasselaer, Garbrant Joesten, Sara Boeda, Pim Mulier en nog minstens 
honderdvijftig andere Haarlemmers. En allen zijn het meer dan waard 
om kennis mee te maken.

Deze tentoonstelling zou niet tot stand zijn gekomen zonder de vele 
bruiklenen van Haarlemmers, ex-Haarlemmers en instellingen en 
musea uit de omgeving. Een speciaal woord van dank geldt voor het 
Frans Hals Museum, de schatbewaarders van de Collectie Haarlem, dat 
zo’n vijfentachtig objecten uit deze collectie in langdurig bruikleen 
heeft gegeven, en het Noord-Hollands Archief, dat ons altijd zo ruim 
in zijn databank laat grasduinen. En niet op de laatste plaats dank 
aan alle fondsen, stichtingen en particulieren die onze plannen 
waardeerden en financieel hebben gesteund. 

Voor de eerste bezoekers 
lagen goodybags klaar.

Allemaal 
Haarlemmers



Gelijk met Allemaal Haarlemmers is Atelier Kees Verwey geopend. 
Het werk van Kees Verwey (1900-1995), waarschijnlijk de bekendste 
Haarlemse kunstenaar van de twintigste eeuw, kenmerkt zich door 
een geheel eigen stijl. Hij ging graag zijn eigen gang en was niet 
genegen zich aan te sluiten bij welke kunststroming dan ook. Met zijn 
stillevens, landschappen, interieurs en portretten verwierf hij zo een 
eigen plaats binnen de kunstwereld. 

In het museum is zijn atelier nagebouwd. Opmerkelijk detail: de 
stofnesten, spinraggen en verdorde, rottende bloemen, die zo 
kenmerkend waren voor zijn atelier aan het Spaarne, ontbreken. Maar 
het behang waar hij jarenlang tegenaan keek, is wel te zien. Ook wordt 
er een film vertoond waarin de schilder, die in 1995 overleed, zelf aan 
het woord is.

De Stichting Kees Verwey zijn wij veel dank verschuldigd.
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Schalkwijk Belicht
10 oktober 2019 - 16 maart 2020
In deze tentoonstelling maakten bezoekers kennis met de 
geschiedenis van Schalkwijk, het huidige stadsdeel en zijn 
bewoners. De expositie kwam tot stand in samenwerking 
met de Haarlemse fotografe Marisa Beretta. Aan de hand van 
portretten en objecten werden de verhalen van deze wijk en 
haar bewoners verteld. Zo maakten de bezoekers kennis met 
de meest multiculturele en groene wijk van Haarlem. 

Workshop Arabische kalligrafie
Op 5, 18 en 26 januari vertelde de in Syrië geboren 

Naya Moussally uit Schalkwijk over de geschiedenis 
van de Arabische kalligrafie. Een schriftvorm die 

lang geleden ontwikkeld was om Allah aan te duiden 
en te eren. Hij mocht immers niet beeldend worden 

weergegeven. De deelnemers aan de workshop maakten 
al schrijvend en tekenend kennis met dit sierschrift.

Fietsexcursie: 
Schalkwijk op de fiets
Op 12 januari was er 
een fietstocht langs 
de hoogtepunten van 
Schalkwijk: de eerste 
flat, de eerste straat, 
het Sportfondsenbad en 
de Molenplas.
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Op tweede pinksterdag, na een lockdown van tachtig dagen, 
mochten de deuren van de musea weer open en konden de 
bezoekers eindelijk kennismaken met de expositie Een Tragische 
Reis. Eind maart had Marie-Thérèse Meijs, wethouder van Cultuur, 
deze tentoonstelling zullen openen. En de schilder Henk Pander zou 
uit Amerika zijn overgekomen om bij deze opening aanwezig te zijn. 
Maar door de covid-19-maatregelen was dit niet mogelijk.

Voor veel Haarlemmers was het de eerste keer dat zij over dit 
onbekende oorlogsverhaal hoorden. Op 21 februari 1945 reed 
een chauffeur en bijrijder van drukkerij Joh. Enschedé dertien 
ondervoede kinderen van personeelsleden en hun begeleidster naar 
Graft-De Rijp. Het was midden in de hongerwinter en de kinderen 
waren onderweg om op het platteland aan te sterken. Het was de 
derde rit van het bedrijf naar de boeren. Echter, deze keer ging het 
vreselijk mis. Het busje werd door een Engelse Spitfire beschoten. 
Zeven meisjes en twee begeleiders overleefden het niet.

De in Haarlem geboren, maar al jaren in Amerika wonende Henk 
Pander heeft dit verhaal en zijn eigen oorlogsherinneringen in 
ruim dertig schilderijen, tekeningen en schetsen weergegeven. 
In de tentoonstelling waren ook de herinneringen van 
ooggetuigen, nabestaanden en overlevenden te horen en te zien. 
Documentairemaker Erik Willems sprak, samen met Peter Pander, 
broer van de schilder, met nabestaanden en ooggetuigen van de 
tragische reis en maakte hier een documentaire van. Deze was 
tevens in de tentoonstelling te zien.
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Het Stomende Monster
9 januari – 12 maart 2020

In januari kwam de succesvolle Gasthuisexpositie 
Het Stomende Monster nog een keer terug. Met 

verhalen over de begindagen van de trein. Over de 
‘krankzinnige’ snelheid van 38 km per uur, over 
zwartrijders en de angst dat de koeien langs de 

rails zure melk zouden produceren. 

65 jaar Bloemenmeisjes
1 juni – 31 augustus 2020
In het voorjaar vierden we met een speciale kleine 
tentoonstelling het 65-jarige bestaan van de Haarlemse 
Bloemenmeisjes. Een uniek fenomeen. Al sinds 1955 
heten ‘de meisjes met de Haarlemse lach’ bezoekers van 
de stad welkom met een glimlach en een bloem, als teken 
van de Haarlemse gastvrijheid. Niet alleen op straat 
maar ook tijdens evenementen. De tentoonstelling kwam 
tot stand in samenwerking met Haarlem Marketing.

Unlocked/Reconnected
1 juni – 31 augustus 2020
Samen met zo’n tweehonderd andere musea, galeries en andere ‘huizen voor 
de kunst’ over het hele land deden ook wij mee aan het project Unlocked/
Reconnected. Alle deelnemers stelden in eigen huis één werk naar keuze 
tentoon om stil te staan bij het – naar later bleek tijdelijke – einde van de 
culturele lockdown. De tentoonstelling wilde verschillende noties van de 
begrippen ‘huis’ en ‘thuis’ inzichtelijk maken. Begrippen die tijdens de 
coronacrisis een andere dimensie kregen.

Bij Museum Haarlem viel de keus op een oude waterketel, ooit in gebruik bij 
de Haarlemse familie Van der Steur. Een mooi symbool van het thema ‘thuis’. 
Thuis waar vroeger moeder met de thee klaarzat. De plek waar je je veilig en 
beschut voelde. Covid-19 heeft dit beeld op z’n minst genuanceerd.
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Het Spaarne Stroomt – Ode aan Haarlem
31 oktober – 31 december 2020
In deze kleine Gasthuisexpositie waren de honderd 
originele aquarellen en losse animatietekeningen te 
zien die Stefan de Groot maakte voor ‘Het Spaarne 
Stroomt’. Een geschilderde animatie op de tekst 
(Lennaert Nijgh) en muziek (Boudewijn de Groot) van 
‘Het Spaarne Stroomt’. De film zit vol verwijzingen naar 
het Haarlemse culturele leven van de afgelopen vijftig 
jaar. Het kunstwerk van multimediakunstenaar De Groot 
(geen familie) in opdracht van Museum Haarlem is te 
zien in de vaste tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. 
In de museumwinkel is het boek Het Spaarne Stroomt 
– Ode aan Haarlem verkrijgbaar. Daarin staan alle 
aquarellen, met de uitleg wie er te zien zijn.

Haarlem en ik
Als cadeau voor de jarige stad had het kunstenaarsduo Willemijn Faber en Cilia Tel het 
idee opgevat om Haarlemmers op te roepen mee te werken aan het project Haarlem en ik. 
Iedereen die mee wilde doen, kreeg een lege leporello (harmonicaboekje) om die te vullen 
met een eigen bijdrage. Alles mocht, als het maar iets te maken had met het thema Haarlem 
en ik. Zo ontstond een bonte ‘vriendenbibliotheek’ van kunstzinnige en creatieve boekjes.

De oogst, bijna 775 leporello’s, werd op 23 november, de verjaardag van de stad, aan 
burgemeester Wienen overhandigd. Hij schonk de collectie diezelfde dag nog aan het 
museum waar in een vitrine in de entree een steeds wisselende selectie te zien is.

Boekpresentatie Het Spaarne Stroomt
Donderdag 26 november overhandigde Stefan de 
Groot het eerste exemplaar van Het Spaarne Stroomt 
– een Ode aan Haarlem aan Boudewijn de Groot. 
Daarna bezocht Boudewijn, die bij de opening van 
de tentoonstelling niet aanwezig kon zijn, Allemaal 
Haarlemmers, waarbij hij vooral langer stilstond bij de 
vitrine met zijn eerste gitaar. 

aquarellen, met de uitleg wie er te zien zijn.

Boekpresentatie 
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Tijdreis door 1000 jaar Haarlem
Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar is er een speurtocht door de splinter-
nieuwe tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. De Haarlemse Mug zoemt 
rond (op 1,5 meter, jazeker!) en helpt de kinderen met hun speurwerk. 
Niet alleen drukken de jonge bezoekers hun eigen zakgeld, ook kunnen ze 
zich verkleden als weeskindje. Altijd leuk voor een selfie.

Kunst met Kees!
Op 15 oktober konden de kinderen op zoek naar hun eigen 
schildertalent. Eerst kregen ze les in hoe Verwey zijn portretten 
maakten, waarna zij zelf met kwasten en verf aan de slag mochten.

Educatieve programma’s
Voor maart en april stonden 
diverse schoolbezoeken 
gepland toen het land ineens 
op slot ging. Scholen hadden 
zich aangemeld voor ‘Wie 
wat bewaart, heeft wat!’, een 
schoolbreed project voor de 
basisschool dat ontwikkeld 
is in samenwerking 
met negen Haarlemse 
erfgoedinstellingen. 

Ook voor het project 
‘Ontwerp je eigen stad’ waren 
aanmeldingen binnen. Dit 
programma wordt aan groep 
acht van de basisschool en 
de eerste klas van het vmbo 
aangeboden. Helaas heeft 
het museum in 2020 door de 
pandemie geen enkele school 
op bezoek gehad.
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Gluren bij de Buren
Op zondag 9 februari was er weer Gluren bij de 
Buren en in ons Gasthuis was Janna Handgraaf 
te gast met de poppentheatervoorstelling 
Mia en Mannetje. Een verhaal voor kinderen 
vanaf vier jaar over water, bang zijn en 
tapdansen. Janna Handgraaf (1981) is actrice, 
poppenspeelster, theatermaakster en -docent. 
Sinds 2017 heeft ze haar eigen theaterschool 
Wat een drama.

Open Monumentendagen
Ondanks alle restricties stond het museum in 
het weekend van 12 en 13 september open voor 
bezoekers. Net als vorige jaren waren er ook nu 
weer rondleidingen rondom het pand die dieper 
ingaan op de vijfhonderd jaar geschiedenis 
van het Sint Elisabeths Gasthuis, het 
zeventiende-eeuwse voormalige hoofdgebouw 
(De Egelantier) en de Gasthuispoort die al 
eeuwenlang toegang geeft tot de binnentuin. 

Themarondleidingen 
In het museum lagen rondleidingen klaar die de 

bezoekers rond het voormalige Sint Elisabeths of 
Groote Gasthuis leidden. Het Gasthuis (destijds 
een armenziekenhuis) vestigde zich in 1597 op 

het terrein van het oude Minderbroedersklooster 
tussen de Kleine Houtstraat en het Groot 

Heiligland nadat het oude pand aan het Verwulft 
verloren ging bij de grote stadsbrand van 1576. 

De rondwandeling biedt een beeld van de 
geschiedenis van het Elisabeths Gasthuis dat in 

1971 naar Schalkwijk (het EG) verhuisde en na een 
aantal fusies inmiddels Spaarne Gasthuis heet.

Jaarverslag 2020    13

Overige activiteiten volwassenen



•  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 Haarlemse erfgoedinstellingen ontwikkelt 
Museum Haarlem educatieve programma’s voor het basis- en 
voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit het 
Archeologisch Museum Haarlem, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
Museum van de Geest | Het Dolhuys, Frans Hals Museum, Noord-
Hollands Archief, Teylers Museum en de Historische Vereniging 
Haerlem.

•   Met de Stichting Kees Verwey is de samenwerking structureel 
geïntensiveerd door onder andere de stichting voor de komende 
jaren ruimte te bieden voor de presentatie van het Atelier Kees 
Verwey.

•  Gilde Haarlem is onze vaste organisator voor 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 en collecties op elkaar af 
te stemmen. Ook organiseren ze samen activiteiten 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. Bij deze laatste zijn 60 grotere 
en kleinere musea aangesloten met als hoofddoel het toerisme in de 
provincie te bevorderen en te spreiden.

Samenwerkingsverbanden
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Het museum is als enige in de stad 
7 dagen per week geopend. Omdat 
het museum én in verbouwing was 
én meerdere periodes in het jaar 
gesloten was, heeft het in 2020 
slechts 6.150 bezoekers ontvangen, 
van wie 470 jonger dan 19 jaar. Van 
de bezoekers gebruikten 4.000 een 
Museumkaart. Bezoekers van buiten 
de regio heeft het museum vanwege 
alle restricties amper ontvangen.
Het aantal bezoekers aan de website 
steeg wel van 25.530 naar 39.217 
en het museum heeft ruim 2.000 
volgers en likers op sociale media.

Bestuur
Oscar van Lent MPA
Voorzitter

Mr. Remmert Sluijter 
Vicevoorzitter 
(tot oktober 2020)

Drs. Chrisbert van Kooten 
Penningmeester

Drs. Albertine Zoetmulder 
PR en Communicatie

Directie
Dr. Laura van der Wijden 
Directeur

Renske Nieuwboer 
Tentoonstellingsmaker

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

Feiten en cijfers Organisatie

Vrijwilligers
Museum Haarlem kan niet bestaan zonder 
het vele werk van onze vrijwilligers. Op 
werkelijk elk terrein waar ons museum zich 
mee bezighoudt, spelen ze een fundamentele 
rol. Zonder hen zou dit museum niet eens 
bestaan. Van baliemedewerkers tot mensen 
die zich met marketing bezighouden: alle 
honderd vrijwilligers zetten zich elk op hun 
eigen manier enthousiast in om ons museum 
op de kaart te zetten. 

Hierbij een overzicht van de plekken waar 
onze vrijwilligers actief zijn:

Werkgroepen
Collectie
Bibliotheek 
Depot 
Documentatie 
Selectie Museale Objecten 
 
Presentatie
Activiteiten 
Begeleiding stagiaires  
Catering 
Educatie 
Rondleidingen 
Tentoonstellingen 
Winkel  

Zakelijk
Marketing en publiciteit
Sponsoring 
Techniek

De baliemedewerkers hebben in het voorjaar een 
speciale coronatraining gehad, zodat zij de 
bezoekers op een veilige en verantwoorde manier 
konden ontvangen.
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Achter het toetsenbord geschoven en terugblikkend op het afgelopen 
jaar, kan ik in retrospectief niet anders concluderen dan dat 2020 een 
bizar jaar was.

De covid-19-besmetting verspreidde zich in het eerste kwartaal zo 
snel, dat sprake bleek van een wereldwijde pandemie. Er ontspon zich 
een scenario met grote impact voor iedereen, dat we bij aanvang van 
het jaar niet hadden kunnen voorzien.  Wie had durven vermoeden 
dat de musea tot drie maal toe hun deuren moesten sluiten? En bij het 
schrijven van dit verslag is er nog geen zicht op wanneer wij weer voor 
publiek open mogen. Maar ondanks de lockdowns en het dreigende 
gevaar van het virus, zijn er ook veel mooie momenten waarop we 
kunnen terugblikken. Om te beginnen bij de onvoorwaardelijke inzet 
van onze vrijwilligers. Zij vormen een zeer fundamentele pilaar onder 
het bestaan van dit prachtig stadsmuseum. Wat ons bindt is de passie 
voor de geschiedenis van onze stad en de wens om deze aan zoveel 
mogelijk bezoekers te laten zien. Denkend aan dit team kijken we 
terug in de gelukkige gedachte dat wij als groep relatief ongeschonden 
door deze periode heen lijken te komen. Via deze weg spreken wij dan 
nog eens heel graag onze waardering en dank uit. Het stemt ons trots!

Maar naast de genoemde tegenslag, is het jaar 2020 voor 
Museum Haarlem ook het jaar van de vervulling van een al veel 
langer gekoesterde wens. Vele jaren is er hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de verbouwing van de eerste verdieping en 
de bouw en inrichting van een nieuwe vaste tentoonstelling. Met 
op diezelfde verdieping een aparte ruimte voor het werk van Kees 
Verwey. In 2019 is de verbouwing van start gegaan en in de eerste 
helft van 2020 zouden Allemaal Haarlemmers en Atelier Kees Verwey 
geopend worden, niet wetend dat vanaf maart 2020 de wereld er heel 
anders uit zou zien. 

In september konden we eindelijk – met inachtneming van alle 
veiligheidsmaatregelen – een fraaie opening in twee bedrijven 
beleven, waarin onder meer onze burgermeester Jos Wienen een 
hoofdrol vervulde. Dit gegeven stond voor ons symbool voor de band 
die het museum met de stad Haarlem heeft.

Na het bereiken van deze mijlpaal hebben bestuur en directie verdere 
stappen ondernomen om het museum toekomstbestendig te maken 
door te werken aan verbreding en verdieping van onze professionele 
organisatie. Hierbij volgen wij de Governance Code Cultuur en 
waarborgen we de bekendheid met de Ethische Code bij directie, 
bestuurders en sleutelfiguren onder medewerkers / vrijwilligers.

Van het bestuur

“Wat ons bindt is de passie voor de 
geschiedenis van onze stad en de 
wens om deze aan zoveel mogelijk 
bezoekers te laten zien” 
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Het museum zet zich in voor de Fair Practice Code, een gedragscode 
voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie 
op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, 
vertrouwen en transparantie.

Op deze plek willen we ook een woord van dank richten aan onze 
vicevoorzitter Remmert Sluijter, die belangrijke initiatieven heeft 
opgezet tijdens onze grote verbouwing en aan het eind van 2020 
afscheid van ons genomen heeft. 

Museum Haarlem kan al zijn activiteiten niet realiseren zonder zijn 
belangrijke partners, die wij allereerst onderkennen in de fondsen, 
maar ook onze vrienden, en velen die ons met hun initiatieven 
en ideeën hebben geholpen om zelfs in een bizar jaar als 2020 te 
overleven en een historische sprong vooruit te maken. Wij spreken 
hier dan ook de hoop uit dat de rol die Museum Haarlem speelt als 
museum van de stad ook mag leiden tot een toekomstbestendige 
samenwerking met de vele partners die we nu al hebben, waarbij 
ik heel graag naast de gemeente ook de hulp van de vele voor ons 
belangrijke fondsen benoem. 
Wij willen niet afsluiten zonder in deze context stil te staan bij onze 
bijzondere samenwerking met de Stichting Kees Verwey, zij hebben 
als strategisch partner een bijzondere en zeer gewaardeerde rol voor 
ons museum gespeeld. 

Ik dank eenieder en spreek de hoop uit dat de toekomst van ons 
vernieuwde Museum Haarlem velen mag inspireren en bekoren, want 
het doet recht aan deze prachtige hoofdstad van de provincie.

Oscar van Lent, 
bestuursvoorzitter
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 Realisatie 2020
BATEN IN €
Subsidies en covid-steun 151.179

Entreegelden  21.003

Winkelverkoop en museumcafé  8.014

Fondsen / Vrienden  164.129

Overige baten  3.845

Totaal  348.170
 

Directe kosten  417.307

  (69.137)
 

LASTEN IN € 

Personeelskosten   64.580

Kosten vrijwilligers   1.430

Huisvestingskosten    85.513

Verkoopkosten  494

Kantoorkosten   2.155

Algemene kosten   18.884

Totaal  172.343
 

Resultaat   (242.193)
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Toelichting bij de baten
De exploitatie van 2020 is sterk gekleurd door de covid-19-crisis. 
De belangrijkste baten van het museum bestaan uit subsidies, 
fondsenwerving, entreegelden en inkomsten die worden gegenereerd 
in de museumwinkel en het museumcafé. Subsidies bedroegen 
in 2020 circa 44% van de baten en bestaan uit een huursubsidie 
en exploitatiesubsidie. Deze worden jaarlijks toegekend door de 
Gemeente. Giften en baten uit fondsenwerving hielden voor 52% 
verband met het project Allemaal Haarlemmers, de nieuwe vaste 
tentoonstelling in voorbereiding. Deze inkomsten zullen in 2021 tot nul 
dalen omdat dit project is afgerond. Daarnaast wordt een belangrijk 
deel van de fondsen (€ 15 tot 20 duizend) jaarlijks ontvangen voor 
en besteed aan specifieke wisseltentoonstellingen. De overige baten 
hangen voor een belangrijk deel samen met de bezoekersaantallen, 
zoals entreegelden, winkel- en caféverkopen. Deze zijn door de 
langdurige sluiting als gevolg van covid-19 sterk gedaald.

Financiële impact Allemaal Haarlemmers
Het bestuur is in 2019 gestart met de daadwerkelijke realisatie van 
de nieuwe vaste tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. De hiermee 
gemoeide investering werd begroot op ruim € 700 duizend. In 2020 
bedroegen de hiermee verband houdende ontvangsten en uitgaven 
respectievelijk € 82.208 en € 371.017. Zowel de ontvangsten als 
uitgaven liepen via de exploitatie, en waren daarmee erg bepalend 
voor het uiteindelijke resultaat. Geschoond voor dit project, zou 
in 2020 sprake zijn geweest van een exploitatieoverschot ter 
grootte van € 42.682. Het project is inmiddels afgesloten met een 
bescheiden overschot. Met de nieuwe vaste tentoonstelling zouden de 
bezoekersaantallen en inkomsten uit entreegelden de komende jaren 
moeten kunnen groeien.

Vrije reserve
Eventuele positieve nettoresultaten worden over het algemeen 
toegevoegd aan de vrije reserves. Het bestuur heeft de wens om op 
termijn van vijf jaar toe te groeien naar een vrij besteedbaar vermogen 
van 0,5 keer de jaarlijkse vaste kosten.
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Marisa Beretta en enkele bevriende relaties
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