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museum haarlem jaarverslag 2019

Wat was het, tijdens het schrijven van dit voorwoord, stil in het museum 
en wat was het stil op straat. Wat leek 2019, toen de wereld er nog zo 
herkenbaar uitzag, toen al enorm lang geleden. Wie had kunnen voor
spellen dat musea in 2020 wekenlang de deuren moesten sluiten? Het 
zouden uiteindelijk tien weken worden. Deze sluiting en de afwachtende 
houding van onze bezoekers om weer naar ons toe te komen beloven niet 
veel goeds voor het resultaat van 2020.

Gelukkig kunnen we terugkijken op een mooi tentoonstellingenjaar. 
Terwijl er achter de schermen heel hard is doorgewerkt aan de nieuwe 
vaste opstelling Allemaal Haarlemmers is het ons ook gelukt twee 
prachtige tentoonstellingen neer te zetten. Samen met onze buren van 
het ABC Architectuurcentrum hebben we Haarlem Filmstad ontwikkeld. 
ABC richtte zich op de gebouwde ruimtes, de bioscopen, en wij hebben 
het verhaal over de mensen verteld: die uit de filmindustrie, de film
makers, acteurs en bioscoopbezoekers. De tweede tentoonstelling, 
Schalkwijk Belicht, hebben we op initiatief van Marisa Beretta, Haarlemse 
fotograaf/filmer, samengesteld. Een samenwerking die zich uitstrekte  
tot de bewoners en oudbewoners van de Haarlemse wijk Schalkwijk.  
In ons Gasthuis waren de kleinere exposities te zien, vaak gekoppeld aan 
de actualiteit en die ook allemaal het resultaat waren van samenwerkingen met bewoners en instellingen in de stad. 
Samen met de Stadsschouwburg is er een jubileumexpositie gemaakt vanwege het 100jarige bestaan. Met twee 
Haarlemse verzamelaars is een ex libris tentoonstelling opgezet. Met Haarlem Marketing is samengewerkt aan een 
expo over de bloembollen industrie, met de Kunstlijn is wederom samengewerkt met kinderen van de basisscholen 
en tot slot hebben we aandacht besteed aan de 180 jaar die de trein intussen van Amsterdam naar Haarlem rijdt.

Bij de tentoonstellingen zijn diverse activiteiten georganiseerd en zelfs een speciale theatrale stadswandeling  
bij 100 jaar Stadsschouwburg. En als topper van het afgelopen jaar: de kinderworkshop Haarlem Filmstad, met 
als resultaat een heuse ‘stomme’ film die meerdere keren aan ouders, begeleiders en bezoekers van het museum 
getoond is.

Daarnaast hebben we meegedaan aan de Nationale Museumweek, de Zonta Walk, Open Monumentendagen, het 
Korenlint en hebben we de opening van het culturele seizoen meegevierd. Er is een taxatiedag georganiseerd, 
voor het eerst in Haarlem een Museumnacht Kids en tijdens de verjaardag van de stad was het museum onderdeel 
van het Verhalenfestival.

Ondanks al deze activiteiten was het bezoekersaantal minder hoog dan we gewend waren. Een museum in 
verbouwing trekt nu eenmaal minder bezoekers. De sloop en timmergeluiden zullen soms zelfs de gedachten van 
bezoekers overstemd hebben. Vanaf deze plek nogmaals onze excuses, ook aan onze buren voor deze overlast. 
Maar wat komt er een mooi museum voor terug! 

Laura van der Wijden

Voorwoord
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Museum van de stad

Programma 2019

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 ZuidKennemerland 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 deze tentoonstellingen zo uniek.
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Wisseltentoonstellingen

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

Simon de Heer (Beemster 1885  Bloemendaal 1970) leefde voor zijn kunst. Zijn werk was nauw verweven met Bloe
mendaal. In 1927 liet de schilder aan de Duinwijckweg een landhuis met atelier bouwen. Naast zijn werk als tekenleraar 
in Den Haag schilderde hij veel. In zijn directe omgeving vond hij geliefde onderwerpen voor zijn kunst: de duinland
schappen, de omliggende boerderijen en vooral het meertje van Caprera.

Niet alleen tijdens de opening, maar ook op de finissage hebben ruim honderd genodigden genoten 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.

Nijkerk: ‘Mooi intiem museum. 
Simon de Heer maakt mooie portretten. 
Lekkere koffie. Bedankt.’

Haarlem: ‘Heel imponerend: gevoelig/teder en komt zeker bij je binnen qua gevoel!’

Schilderworkshops voor kinderen
Op 4 januari zijn er in de stijl van Simon de Heer land
schapjes geschilderd. Voor inspiratie werd met de 
kinderen eerst het werk van Simon de Heer bekeken. 
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Wisseltentoonstellingen

Samen met onze buren van het ABC Architectuurcentrum hebben we het voor menigeen onbekende verhaal van de 
Haarlemse filmgeschiedenis laten zien; de filmindustrie, bioscopen, filmmakers en de filmlocaties spraken tot de 
verbeelding van velen. Cameralieden, acteurs en decorbouwers liepen af en aan in de Filmfabriek Hollandia bij het 
Spaarne en actrices als Annie Bos bereikten hier een sterrenstatus.

Ook  werd de stad de standplaats van het roemruchte Polygoonjournaal en van experimentele filmers als J.C. Mol,  
Dick Laan, en later Gerrit van Dijk en Lennaert Nijgh. De stad is nog steeds een geliefde locatie voor (internationale) 
films en tvseries, en ook kende Haarlem veel bijzondere bioscopen, die helaas tot ons verdwenen culturele erfgoed 
behoren. Journalist en reportagemaker Harry Hosman onderzocht de geschiedenis van de film in de stad en zette deze 
op papier. Zijn gelijknamige boek vormde de basis voor deze expositie.

Haarlem Filmstad  
24 maart - 22 september 2019

Den Bosch: ‘Haarlemse filmgeschiedenis: 
Top!’

Haarlem: ‘Goede herinneringen. 
Geweldige tijd.’
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Wisseltentoonstellingen

Kinderworkshop
Op 19 en 26 mei zijn de kinderen aan de slag gegaan.  
Er kwam een ‘stomme’ film met als boeiend onderwerp:  
de strijd tussen de Haarlemse Kenau en de Spanjaarden. 
In de eerste workshop werden de filmdecors en attributen 
gebouwd en beschilderd, zoals een kasteel, zwaarden  
en harnassen. In de tweede workshop werden de rollen  
verdeeld en werd er vol enthousiasme geacteerd en 
gefilmd. De uiteindelijke film werd vertoond tijdens een 
feestelijke filmvoorstelling met rode loper en popcorn. 

Lezing Harry Hosman
De schrijver van het boek werd op 1 september 
geïnterviewd door journalist Ziggy Klazes.

Stadswandelingen 
In totaal zijn er vijf stadswandelingen geweest 
langs de voormalige filmfabriek Hollandia, langs 
de verdwenen bioscopen en bekende filmlocaties 
in de binnenstad. De wandelingen waren op  
19 april, 12 mei, 15 juni, 21 juli en 11 september.

Haarlem: ‘Erg leuk en veel herkenning. 
Kom zeker nog een keer.’
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Wisseltentoonstellingen

Polen: ‘Thank you very much for this grand introduction of your wonderful city. 
Kisses from Poland.’

Museum Haarlem op tv  
Van filmstad naar televisiestad. Het kon niet uitblijven. De Nederlandse film is in Haarlem uitgevonden en nu 

heeft de nationale televisie Haarlem gevonden. Én Museum Haarlem.

In de tentoonstelling Schalkwijk Belicht maakten  
bezoekers kennis met de geschiedenis van Schalkwijk,  
het huidige stadsdeel en zijn bewoners. 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.

Op 15 december was er een fietstocht langs de hoogte
punten van Schalkwijk: de eerste flat, de eerste straat,  
het Sportfondsenbad en de Molenplas.

Holland van boven in Haarlem 
Het SBS6programma Holland van boven belicht elke 

week bijzondere organisaties en bedrijven, steeds in  

een andere plaats in Nederland. Op zondag 21 april was 

het museum in dit programma te zien. 

Schalkwijk Belicht
10 oktober 2019 - 16 maart 2020
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Gasthuisexposities

Op donderdag 10 januari opende de expositie Haarlem uit 
de boeken. Deze expositie was geheel gewijd aan ex libris: 
bijzondere eigendomsmerken in boeken. Twee Haarlemse 
verzamelaars hebben speciaal voor deze gelegenheid  
een aantal ex libris bijeengebracht met afbeeldingen van 
Haarlemse onderwerpen.

Haarlem uit de boeken – 
ex libris van Haarlemse 
verzamelaars
11 januari - 25 maart 2019

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 en instellingen. 

Aerdenhout: ‘Heel erg genoten van dit museum. Leuke en zeer mooie exposities  
(zeer aardige werknemers!).’

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 250.000 gulden  
(nu ruim 3 miljoen euro!).

Vanwege het grote succes was deze expositie van het 
Gasthuis naar de eerste verdieping verplaatst. Totdat 
daar eind mei de verbouwing toch echt ging beginnen.

100 jaar Stadsschouwburg 
Haarlem
8 september 2018 - 31 mei 2019

Theatrale stadswandeling op 19 mei
Deze wandeling, in samenwerking met Gilde 
Haarlem, ging langs de oude stadsschouwburg in de 
Jansstraat en het huidige gebouw aan het Wilsons
plein. Aansluitend werd de expositie bezocht.
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Gasthuisexposities

Opnieuw zijn zestig kinderen van twee Haarlemse 
basisscholen creatief aan de slag gegaan met gevestigde 
kunstenaars. Vanwege het grote succes van vorig jaar 
gaf de Kunstlijn dit educatieve programma een vervolg. 
Evelien van der Zaken is samen met groep 7 van  
De Wilgenhoek met licht gaan toveren en de leerlingen 
van de Vrije School Kennemerland gingen onder begelei
ding van Jorn en Sandra met projection mapping aan de 
slag. In het museum was ook het genomineerde schilderij 
De elektronische les van Dr. Joris van de Veronica 
Jena planschool te zien. Dit werk kwam rechtstreeks  
uit het Rijksmuseum. Haarlemse meesters in wording 
was onderdeel van de KinderKunstroute in Haarlem.

Kunstlijn – Haarlemse 
meesters in wording 2.0
31 oktober 2019 - 6 januari 2020

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

Dit werd een introductie van de trein door de ogen van de 
toenmalige bevolking. Op 20 september was het precies 
180 jaar geleden dat De Arend ging rijden op het traject 
AmsterdamHaarlem. De afstand van 16 kilometer werd 
afgelegd in 32 minuten met open wagons. De ‘krankzinnige’ 
snelheid van 38 km per uur werd gehaald en een retourtje 
derde klas kostte 40 cent. Daarvoor kocht je in die tijd ook 
twee broden.

Het Stomende Monster
5 september - 28 oktober 2019

De tentoonstelling Bloeiende 
Bollen belichtte de hoogtij dagen 
van de Haarlemse bollenindustrie.  
Met aandacht voor kwekerijen, 
bollenschuren en bloemen
tentoonstellingen uit de periode 
18001950.  In samenwerking 
met het Gilde Haarlem was  
er op 3 mei een speciale 

stads wandeling door het Rozen prieel. Van oudsher een 
tuinbouw gebied, dat vooral bekend stond om de vele 
bloemenkwekerijen. Deze expositie was mede mogelijk 
gemaakt door Haarlem Marketing. Pluk n Bloom zorgde 
voor de bloemen in de tentoonstelling.

Bloeiende Bollen
4 april - 27 augustus 2019
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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 Kijkjewijzers 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 doeactiviteiten.

Museumnacht Kids
Op zaterdag 19 oktober genoten jonge culturele nachtbrakers van al het moois dat cultureel Haarlem te bieden heeft.  
Het werd een speciaal programma vol toffe activiteiten speciaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. In het museum 
kroop verhalenvertelster Elena in de huid van bakkersdochter Griete en sleepte de kinderen zo een middeleeuwse bakkerij 
in! Ook konden de kinderen hun eigen kunstwerk maken of kijken naar de door kinderen gemaakte ‘stomme’ film over de 
strijd tussen Haarlem en de Spanjaarden in 1572. Deze film werd ingeleid door Kenau zelf.

Educatieve programma’s
Wie wat bewaart, heeft wat!’ en ‘Stappen in de Stad’ zijn twee samenwerkingsprojecten van de Haarlemse erfgoed
instellingen. Het eerste is een schoolbreed project voor de basisschool en het tweede voor de achtste groepen 
van het basisonderwijs 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.  

Haarlem: ‘Het is ook superleuk voor een kind! Het cadeau is ook erg verrassend. Ik kom vaker terug!’
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Gluren bij de Buren
Ruim 190 bezoekers hebben genoten van het optreden 
van de band SpatzS!. Drie muzikanten uit Haarlem en 
Amsterdam speelden op 10 februari hun covers van onder 
anderen Queen, Prince, INXS en Herman Brood in het 
Gasthuis van het museum.

Taxatiedag munten en postzegels
Op 12 februari was het weer een gekkenhuis in het 
museum. De taxateurs van de Munten en Postzegel
organisatie (MPO) kregen binnen een paar uur 121 
bezoekers aan hun tafels. Echt grote vondsten zijn er 
helaas niet gedaan.

Nationale Museumweek 
Tijdens de Nationale Museumweek deden wij mee met  
De Goudeerlijke Leugen. Bezoekers konden een speciale 
museumtour bijwonen. Over een aantal onderwerpen of 
voorwerpen werden steeds twee verhalen verteld, waarvan 
er één niet waar is. De juiste antwoorden werden beloond 
met een gouden muntje, dat kon worden ingewisseld voor 
een goudblond plakje cake bij de koffie.

Zonta Walk
Op zaterdag 13 april was het museum onderdeel van de 
Zonta Walk Haarlem en daarom ook ’s avonds geopend.  
De wandelaars werden verblijd met een speciaal optreden 
van de zanger/gitarist Jean Zijta.

Overige activiteiten

Volwassenen 

Themarondleidingen
Jennie, verkleed als verpleegster uit de 
19e eeuw, nam de bezoekers mee en vertelde 
alles over het historische gebouw, dat vanaf 
1581 fungeerde als het St. Elisabeths Gasthuis 
en dat lang het enige ziekenhuis in Haarlem 
was. De bezoekers die met Christine meeliepen, 
wisten na afloop alles over ons eigen ‘Hollywood 
aan het Spaarne’.

Open Monumentendagen
Op 14 en 15 september werden de Open Monumenten
dagen gevierd, gelijktijdig met de aftrap van het 
culturele seizoen in Haarlem. Op beide dagen vond in 
het museum ook het Korenlint plaats. 
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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 ZuidKennemerland, 
Museum Het Dolhuys, Frans Hals Museum, de Grote of Sint Bavokerk, NoordHollands 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 NoordHollands 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 NoordHolland. Bij deze laatste 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 7 dagen per week geopend. Hoewel het museum in verbouwing was 
en maar de helft van het gebouw toegankelijk, heeft het in 2019 toch nog 11.856 bezoekers ontvangen, 
van wie 1.178 jonger dan 19 jaar. Van de bezoekers gebruikten 6.677 een Museumkaart.

Van de museumkaarthouders kwam 40% uit Haarlem en ZuidKennemerland. Het aantal toeristen uit 
binnen en buitenland is 60%. Het aantal bezoekers aan de website bedroeg 25.530 en het museum 
heeft ruim 2.000 volgers en likers op sociale media. 

Bestuur 
Oscar van Lent, MPA Voorzitter 
Mr. Remmert Sluijter Vicevoorzitter 
Drs. Chrisbert van Kooten Penningmeester
Drs. Albertine Zoetmulder PR en Communicatie

Directie
Dr. Laura van der Wijden Directeur
Pina Cardia  Museale zaken (t/m 30 april)
Renske Nieuwboer Tentoonstellingsmaker (vanaf maart)

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, 

onderhouden de collectie en de bibliotheek. Zij zorgen voor de documentatie, voor de website, de nieuwsbrief, 

sociale media en overige publiciteit. Zij houden de boel schoon 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 2019 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

Al vroeg in 2019, zijn wij als bestuur van Museum Haarlem ons gaan verdiepen in het toekomstig perspectief van ons 

stadsmuseum. Niet dat er geen plannen lagen, want met de ideeën over een nieuwe vaste tentoonstelling over duizend 

jaar geschiedenis, lag er al langer een grote uitdaging ‘op de plank’. Het ging veel meer over de omvang van dit voor  

ons heel grote verbouwingstraject en de uitdagingen die hiermee gepaard zouden kunnen gaan. Na een bredere analyse, 

waarmee o.m. aan de hand van datasets gekeken werd naar de trend van het aantal bezoekers, kwamen we tot de  

conclusie dat – als wij als museum de al veel eerder aangekondigde grote sprong wilde gaan maken – 2019 het jaar  

was waarin we de knoop moesten doorhakken. We hebben binnen de plannen toen mijlpalen benoemd en go/nogo 

momenten gedefinieerd, opdat we te allen tijde scherpe controle hadden op de voortgang en uiteindelijke haalbaarheid 

van ons avontuur.

Bij het schrijven van dit verslag en terugblik op 2019, wil ik enerzijds stellen dat een glazen bol bijzonder handig  

zou zijn geweest. Tegelijkertijd heeft onze werkwijze de wenselijkheid van een dergelijke utopie adequaat ondervangen. 

De gevolgen van de huidige coronapandemie raakt ook ons museum hard en deze sporen zullen veel dieper zijn dan 

initieel werd verwacht. Ondanks het ‘vaarwater’ waarin we nu zijn terechtgekomen, is in retrospectief de stap naar de 

nieuwe vaste tentoonstelling – die een waterscheiding vormt met hetgeen voorheen in ons museum te bewonderen was – 

een juiste gebleken. 

De realisatie van de verbouwing is met name mogelijk gebleken, omdat we in ons museum werken als één groot team. 

Daarbij denk ik dan in de eerste plaats aan onze unieke groep van vrijwilligers, die actief zijn bij Museum Haarlem.  

Ik ben oprecht trots op de mensen die zich achter de schermen belangeloos inzetten voor ons museum. Tijdens een 

uitdagend project als het realiseren van onze nieuwe vaste tentoonstelling, was het onontkoombaar dat we een extra 

beroep deden op onze vrijwilligers en nu nog steeds doen! Of het nu onze technische dienst betreft, artistieke mede

werkers, planners van de grote opening, documentalisten of andere vrijwilligers actief in de verschillende werkgroepen 

en op belangrijke functies, allen vormen zij de voor ons zo belangrijke schakels. De veerkracht van ons gehele team 

is van onschatbare waarde, niet alleen bij de realisatie van de nieuwe vaste tentoonstelling, maar ook de uitdagingen 

waarvoor we nog komen te staan.

In deze context wil ik ook graag stilstaan bij de voor ons zeer belangrijke externe partners, die ons met raad en daad 

ondersteunen. In het bijzonder wil ik hier Stichting Kees Verwey noemen. We zijn met hen in 2019, op een voor ons 

cruciaal moment, een samenwerkingsverband aangegaan. Met dit partnerschap brengen wij the best of both worlds 

bijeen. Dit doen wij door een Haarlemse schilder vaste voet te geven in ‘zijn’ stadsmuseum door zijn werken voortaan 

op permanente basis tentoon te stellen. Kortom, een winwin situatie waar wij heel gelukkig mee zijn!

Museum Haarlem kan met zijn externe partners een veel betere invulling geven aan zijn missie: het ontsluiten van de 

geschiedenis van Haarlem en deze verhalen te tonen aan jong en oud. Wij prijzen onszelf gelukkig met allen die ons een 

warm hart toedragen.
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Van het bestuur

Naast het ontdekken van nieuwe relaties blijkt onontkoombaar dat andere samenwerkingen worden beëindigd. 

Zo heeft Pina Cardia, die jarenlang in de functie van Hoofd Museale Zaken het voortouw heeft genomen bij het ontwikkelen 

van onze nieuwe tentoonstellingen, besloten om een nieuwe weg te bewandelen. Onder dankzegging voor haar inzet en 

creativiteit, niet in de laatste plaats haar bijdrage aan de nieuwe vaste tentoonstelling, wensen we haar veel succes in 

haar verdere carrière. Het was fijn dat we met Renske Nieuwboer een nieuwe medewerkster hebben weten aan te trekken. 

Zij is onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe wisseltentoonstellingen. Binnen het bestuur hebben we afscheid 

genomen van onze secretaris Liesbeth Berkouwer, die zich wegens drukte genoodzaakt zag haar werk voor ons museum 

neer te leggen. We kijken terug op een fijne tijd van goede samenwerking met allen die ons hebben verlaten.

In 2019 hebben wij meermaals gedacht, “was ‘t maar 2020”. Een drastische verbouwing waarbij we het museum 

met alle activiteiten voor bezoek wilden openhouden, was geen sinecure. Vandaag heeft deze quote echter een heel 

andere lading!

Het is goed om te kunnen concluderen dat 2019 een belangrijk jaar is geweest, waarin ‘geschiedenis’ werd geschreven. 

We hebben een belangrijk deel van de vaste nieuwe tentoonstelling Allemaal Haarlemmers gerealiseerd en daarmee  

een fundamentele stap gezet om Museum Haarlem naar een volgend niveau te tillen.

Het zou fijn zijn als we elkaar in 2020 wederom kunnen vinden, onze samenwerking verder gestalte kunnen geven en 

zodoende onze doelen ook daadwerkelijk verder kunnen realiseren.

Oscar van Lent

voorzitter
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Financiën 2019

Exploitatie 2019
Realisatie 2019

Baten in €
Subsidies 130.019
Entreegelden 34.671
Winkelverkoop en museumcafé 15.421
Fondsen / Vrienden 333.255
Overige baten 2.591
Totaal 515.957

Directe kosten 276.540
239.417

Lasten in €
Personeelskosten 69.572
Kosten vrijwilligers 2.428
Huisvestingskosten 121.939
Verkoopkosten 3.153
Kantoorkosten 2.937
Algemene kosten  9.439
Totaal 209.468

Resultaat 29.949

Toelichting bij de baten
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 2019 circa 25% van de baten en bestaan 
uit een huursubsidie en exploitatiesubsidie. Deze worden jaarlijks toegekend door de gemeente Haarlem. Giften en baten 
uit fondsenwerving hielden voor 91% verband met de tentoonstelling Allemaal Haarlemmers, de nieuwe vaste tentoonstel
ling in voorbereiding. Deze inkomsten zullen in 2020 naar verwachting hoger zijn. 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.

Belangrijke voornemens en besluiten
Het bestuur is in 2019 gestart met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe vaste tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. 
De hiermee gemoeide investering is begroot op ruim € 700 duizend. De ontvangsten en uitgaven lopen via de exploitatie. 
De afgelopen jaren zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder conceptontwikkeling, ontwerp en fondsenwer
ving. In 2019 bedroegen de hiermee verband houdende ontvangsten en uitgaven respectievelijk € 302.550 en € 253.021, 
resulterend in een positieve bijdrage aan het nettoresultaat van € 49.526. In 2020 zullen deze baten en lasten aanzienlijk 
hoger zijn, met een negatieve bijdrage aan het resultaat. Met de nieuwe vaste tentoonstelling zouden de bezoekersaan
tallen 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 5 jaar toe te groeien naar een vrij besteedbaar vermogen van 0,5 keer de jaarlijkse vaste kosten.
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Subsidiegevers, sponsors en fondsen

Ambasco Design & Marketing, 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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