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Het jaar 2016 stond voor het museum - gelijk 2015 - in het teken van het aantonen van zijn waarde(n) voor de 

stad Haarlem en haar omgeving. Een museum van de stad, als knooppunt van cultuur, geschiedenis en ken-

nis(overdracht). Door elke keer opnieuw de thema’s van onze tentoonstellingen met het heden te verbinden, 

vinden onze bezoekers steeds makkelijker aansluiting bij wat hen bezighoudt en boeit. ‘Je voelt hier de historie 

tot in je botten! Prachtig!’ schreef een van onze bezoekers in het gastenboek.

Museum Haarlem heeft ook in 2016 weer intensief samengewerkt met collega-instellingen, met jongeren (bin-

nen en buiten schoolverband), zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs, clubs en verenigingen, de Gemeen-

te, maar vooral met de inwoners van de stad en regio. Zij voorzien ons telkens weer van prachtige verhalen en 

objecten voor onze tentoonstellingen. 

Het museum heeft succesvol sponsors en fondsen aangeboord, ondanks een blijvende stagnering wegens ‘te 

veel vissen in dezelfde vijver’. Twee grote wisseltentoonstellingen, drie kleinere en negen Gasthuisexposities 

waren het gevolg, evenals talloze publieksevenementen en activiteiten. Naast deze grote inzet, is er ook nog 

tijd gevonden om verdere stappen te maken met de herinrichting van onze eerste verdieping. Hier komt een 

totaal nieuwe en uitgebreide vaste opstelling over de geschiedenis van onze mooie stad en haar omgeving. De 

plannen zijn geschreven, het concept is gemaakt en de eerste fondsen zijn al binnen. Om alvast een tip van de 

sluier op te lichten… centraal in deze expositie staan de stadsbewoners die de stad hebben gevormd tot wat ze 

nu is. We laten zien wie zij waren, waar ze vandaan kwamen en wat hun invloed is geweest op het verleden én 

de toekomst van de stad.

Haarlem blijkt een stad van pioniers en vernieuwers en deze stad krijgt een museum, waarin die onderschei-

dende kwaliteiten over het voetlicht worden gebracht en waarop iedere Haarlemmer, zowel de nieuwkomers 

als zij die hier al lang wonen, trots kan zijn. Want wie straks Museum Haarlem heeft bezocht, zal nooit meer 

durven beweren dat musea saai zijn. Bezoekers – jong en oud – maken op een verrassende, speelse en inter-

actieve wijze kennis met de invloed van de Vlamingen en Duitsers op de Gouden Eeuw van Haarlem. Welke 

producten, kennis en vernieuwingen zij naar Haarlem haalden en welke naar elders werden geëxporteerd. 

Duidelijk wordt hoe de diversiteit aan mensen heeft gezorgd voor de leefbare, bourgondische en prachtige stad 

die Haarlem nu is.

Met deze uitdaging en het vertrouwen in de samenwerking met partners, stakeholders en het publiek gaan wij 

de uitdaging aan om in 2017 Haarlem niet alleen bruisender te maken, maar ook bij te dragen aan de identiteit 

en het imago van de stad.

Laura van der Wijden

Voorwoord
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Museum van de stad

Programma 2016

Museum Haarlem is meer dan een gebouw met objec-

ten 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 gewone objecten uit het verleden en 

het heden, die hiermee de geschiedenis tot leven bren-

gen. Steden veranderen continu, net als hun bewoners 

en gebruikers. Haarlem is hierop geen uitzondering. 

Het museum wil daarom de spiegel zijn van deze ont-

wikkelingen.

Daarnaast zoekt het museum steeds nieuwe vormen om 

bewoners bij de stad en haar geschiedenis te betrek-

ken en een platform te bieden voor ontmoetingen. De 

meeste tentoonstelling worden dan ook samengesteld 

met objecten en verhalen van de bewoners en gaan 

vergezeld van meerdere activiteiten.

Het museum ontwikkelt naast de – nu nog – kleine 

vaste tentoonstelling drie soorten exposities: 

1 -  grote wisseltentoonstellingen met thema’s  

uit de geschiedenis van de stad; 

2 -  kleinere thematentoonstellingen, vaak in  

samenwerking met anderen;

3 -  en Gasthuisexposities: korte, actuele  

exposities met of op verzoek van Haarlemmers.

Vaste opstelling

Op de eerste verdieping is een kleine, vaste tentoon-

stelling ingericht 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 el-

kaar in relatie gebracht. Voor de kinderen is 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.

‘I Really love this place. The people 
are very lovely and nice!’ (S. Korea)
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Wisseltentoonstellingen

Aan de hand van kleding, accessoires en foto’s werd 

duidelijk wat Haarlemmers vroeger droegen en welke 

invloed  politieke en maatschappelijke veranderin-

gen op het modebeeld had. Topstukken waren de 

charlestonjurk, een babypakje gemaakt van meelzak-

ken uit WOII, een bevrijdingsrok uit 1946 en het eerste 

Bloemenmeisjeskostuum uit 1955.

Ook typisch Haarlemse bedrijven als kostuummaker 

Van der Steur, kousenfabriek Hin, overhemdenfabriek 

Kerko, Magazijn de Zon en de Heemsteedse handschoe-

nenfabriek Laimböck hadden een plek.

In samenwerking met het ABC Architectuurcentrum en 

Zandvoorts Museum is er een drieluik ontstaan over 

het werk van beeldend kunstenaar Hans Wiesman. 

Het ABC Architectuurcentrum toonde zijn monumentale 

werk, het werk in Zandvoort gaf een inkijk in het leven 

van de kunstenaar en bij Museum Haarlem was zijn 

schilderwerk te zien met als thema: muziek, carnaval, 

feest en een beetje drank. 

Samen met Gilde Haarlem zijn vier stadswan-

delingen georganiseerd door de binnenstad. 

Waaronder een bezoek aan het voormalig ate-

lier van kleermaker Van der Steur, bij de sluiting 

in 2002 de oudste kleermaker van Nederland, 

en hedendaagse zaken als Marc Edwards in de 

Grote Houtstraat. 

In het KinderKabinet konden kinderen hun 

kleding ontwerpen, zichzelf verkleden en een 

echte modeshow op de catwalk lopen. Met 

veel grappige kijk- en doe-opdrachten leerden 

ze alles over spreekwoorden die met kleren te 

maken hebben.  

Voor kinderen tussen 8 en 12 waren er op 

9 april en 3 mei workshops hout beschilderen 

met als voorbeeld het werk van Wiesman. 

Op 23 maart gaf Annelien Kers in het ABC 

Architectuurcentrum de lezing 

‘Monumentale Wederopbouwkunst’.

Zo Ging Haarlem Gekleed
14 november 2015 – 24 april 2016

Sprekende kleuren
23 januari – 26 juni 2016

‘We vonden het kinderkabinet heel leuk. 
Fay (7 jaar) heeft zich wel 10 keer verkleed!’

‘Wat een mooie tentoonstelling van de 
werken van onze ‘oom Hans Wiesman.’
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Wisseltentoonstellingen

De tentoonstelling gaf een overzicht hoe Haarlem zich 

heeft ontwikkeld tot de winkelstad die ze nu is. 

Van middeleeuwse jaarmarkten tot het moderne 

online shoppen.

‘Veel herinneringen over namen van winkels 
komen boven en ook de romantiek van het 
oude winkelen.’

‘Fantastisch mooi museum. De kinderen 
(6 + 9) vonden het ook heel leuk. Haarlem 
bekijk ik nu met andere ogen, nu ik de 
geschiedenis een beetje weet. Ook heel 
vriendelijk en behulpzaam personeel.’

‘A visual delight this exhibition about 
the history of mercantilism in Haarlem. 
Enjoyed it thoroughly!’

Tijdens de Shopping Night op 11 juni waren marktkoop-

man William en zijn vrouw Ellie speciaal uit de 17e eeuw 

overgekomen om bezoekers vanaf de Grote Markt over 

de rode loper mee te nemen naar het museum. Daar 

kregen zij een speciale rondleiding waar ook een 

luitspeler bezoekers in de juiste stemming bracht.

Herinneringsochtend

Hoe was het winkelen voor u vroeger? Werkte u in uw 

eigen winkel, of hielp u mee in die van uw ouders? Heeft 

u herinneringen aan de winkels bij u in de buurt? Deze 

en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de 

herinneringsochtend op 23 augustus. De deelnemers 

konden na een rondleiding herinneringen ophalen. 

Hiermee bewaard het museum de orale geschiedenis 

voor de toekomst.

‘Herinneringsochtend met de bewoners van 
Fleurage Residence meegemaakt. Een bijzondere 
ervaring met geweldige uitleg. Dank!’

Van Marskramer tot Muisklik
26 juni – 28 augustus 2016
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Wisseltentoonstellingen

Pa van der Steur (1865–1945), zendeling en tehuisva-

der van minstens zevenduizend kinderen die ooit in zijn 

weeshuis in Nederlands-Indië woonden, stond cen-

traal in deze expositie. Deze Haarlemmer zorgde met 

liefde voor deze ‘Steurtjes’, zoals de kinderen werden 

genoemd. Hij gaf ze onderdak, een opleiding en liefde. 

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking 

met de Stichting Tong Tong.   

Op 1 september nam Bernt Schneiders afscheid als bur-

gemeester van Haarlem en kreeg van het museum een 

afscheidstentoonstelling. Conservator was oud-bur-

gemeester Jaap Pop. Hij koos ervoor om het werk van 

Schneiders in perspectief te plaatsen door deze aan 

te vullen met de laatste drie nog levende oud-burge-

meesters van de stad, te weten: Jan Reehorst, Elisabeth 

Schmitz en hijzelf. De tentoonstelling werd geopend 

door minister Ard van der Steur. Tijdens de duur van de 

tentoonstelling hebben de burgemeesters uit de regio 

hun jaarvergadering in het museum gehouden.

Man met moraal
26 juni – 28 augustus 2016

De Burgemeester(s)
3 september – 31 december 2016
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Wisseltentoonstellingen

Voor deze tentoonstelling over de amateur- en topsport 

in Zuid-Kennemerland is intensief samengewerkt met de 

Société de Pim Mulier. De naamgever van deze stichting 

staat niet alleen aan de basis van de Haarlemse sporthis-

torie, maar die van heel Nederland. Op de tentoonstelling 

was aandacht voor die sporten waarin de Haarlemse 

sporthelden grootse prestaties hebben geleverd, zoals 

Jaap Eden, Kick Smit, Yvonne van Gennip, Tom Okker, 

Claudia Zwiers en Dennis van der Geest. De tentoonstel-

ling lokte een kringgesprek uit over het topsportklimaat 

in Haarlem met o.a. wethouder van Sport Merijn Snoek, 

Mart Smeets en Floris Jan Bovenlander.

Prachtige, breed opgezette  
sportieve beleving’

Haarlem Sportstad
25 november 2016 – 28 mei 2017
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Gasthuisexposities

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

deel 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 bestaan uit privéverzamelingen van een 

inwoners, het werk van Haarlemse kunstenaars, of jubilea van Haarlemse bedrijven.

Straatbeelden in aquarel
5 – 24 januari 2016 

Haarlemse pelgrims naar Santiago en Jeruzalem
29 januari – 13 maart 2016

Buurten bij het Bullehofje
19 maart – 18 april 2016

De Haarlemse aquarellist Wim Tromp abstraheert landschappen, industrie en stradsgezichten. Deze expositie toonde 

de straatbeelden van Haarlem, Amsterdam en Utrecht.

Deze tentoonstelling besteedde aandacht aan de eeuwenoude pelgrimstochten die vanuit Haarlem naar Santiago de 

Compostella en Jeruzalem werden ondernomen. Met aandacht voor het aanzien dat de pelgrims genoten als zij weer 

veilig terugkeerden in de stad. 

Op 17 en 27 februari,  2 en 12 maart organiseerden Wim Cerutti en Karin Snoep rondleidingen in het voormalige 

Sint Jacobs Godshuis (nu Rosenstock-Huessy Huis) in de Hagestraat. 

Met haar houtskooltekeningen liet Suzanne de Wit 

de veranderingen in haar directe omgeving zien:  

het verdwenen Bullehofje in de Oud Amsterdamse-

buurt. 

9



museum haarlem jaarverslag 2016

Gasthuisexposities

Mijn Wijk
23 april – 31 mei 2016

Haarlem Getekend
3 juni – 17 juli 2016

Buitenrustbruggen
3 augustus  - 4 september 2016

Kennemerbataljon
23 juli – 28 augustus 2016

Samen met de wijkraad Heiliglanden-De Kamp is de 

recente geschiedenis van dit stadsdeel in een boekje 

vastgelegd. Beelden en teksten uit dit boekje vormden 

samen met privé-objecten deze expositie.

Tijdens de Stripdagen hingen de Haarlemse tekeningen 

van Peter Pontiac (1951-2015) in het Gasthuis. Pontiac 

was illustrator en striptekenaar en ontving de Strip-

schapprijs (1997) en de Marten Toonderprijs (2011). 

Vanwege de renovatie van de Buitenrustbruggen was een kleine expositie ingericht met de inzendingen van een 

kunstwedstrijd die in opdracht van de gemeente Haarlem was georganiseerd. 

Een expositie over het ‘vergeten leger’, een groep 

ex-verzetsmensen uit de regio Haarlem die in 1946 naar 

Nederlands-Indië vertrokken om het land weer op te 

bouwen, maar in een guerrilla-oorlog terecht kwamen.
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Gasthuisexposities

Lang leve de tuin van Haarlem
3 september  - 30 oktober

Kunstlijn 2016
5 november 2016  - 8 januari 2017

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem 

(SWTH) vierde haar twintigjarig bestaan met de reizen-

de expositie ‘Lang leve de Tuin van Haarlem’.

Op 18 september gaf George Berenschot, één van 

de gidsen van de stichting, een lezing over de rijke 

historie van het gebied, de vroegere bewoners van de 

buitenplaatsen, hun invloed op het gebied en over de 

bijzondere flora en fauna.

Tijdens de Kunstlijn waren twee exposities te zien 

in het Gasthuis. De imaginaire zwevende stad van 

Dik Box, een ruimtevullend installatief werk die de 

toeschouwer uitgenodigde een reis te maken door de 

chaotische structuur van de zwevende stad. Daarnaast 

waren de foto’s van de vijf finalisten van de eerste 

Kunstlijn-fotoverkiezing te zien. 
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Overige activiteiten

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

Educatieve activiteiten voor kinderen

Op dinsdagmiddag 20 december vierden kinderen kerst 

in het weeshuis. Ze luisterden naar de verhalen hoe 

weeskinderen vroeger kerst vierden en ze konden zich 

verkleden als wees en voelen hoe het is om met z’n 

drieën in een bed te slapen. Beneden bij de kerstboom 

was een heuse ‘swing en zing’ sessie met kerstliedjes.

Voor kinderen vanaf 6 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 kunnen kinderen zich verkleden 

als weeskind, in het bedje liggen en met het zintuigen-

kastje ervaren hoe het was om vroeger in een weeshuis 

te wonen.

Daarnaast ontvangt het museum scholen en groepen 

voor de projecten Wie wat bewaart, heeft wat! en 

Stappen in de Stad.

‘We vonden het allemaal onwijs leuk en 
toegankelijk.’ Nova – lesgroep NT1
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Overige activiteiten

Activiteiten voor volwassenen 

Op 10 januari speelde Kick & Co/Cool Jazz in de stijl 

van de vijftiger en zestiger jaren. Even herleefden de 

oude tijden, toen op deze plek de Haarlemse Jazzclub 

gevestigd was.

Op 20 maart was de tweede editie van Gluren bij de 

Buren. Ook het museum stelde zijn Gasthuis open voor 

drie optredens van de jonge driekoppige band Lyrebird. 

Theatermaker en kunstenaar Rieks Swarte vertelde het 

ware verhaal over de mythe van de Witte Heerenstraat in 

een tweetal lezingen ‘Fietsen door de Witte Heerenstraat’. 

De lezingen vonden plaats op zondag 24 april.

Tijdens de Museumweek heeft danseres Mascha Tielemans 

van dansstudio MAS&CO. twee dansvoorstellingen 

gegeven in de tentoonstelling Zo ging Haarlem gekleed. 

Op zondag 22 mei gaf Joop van Riessen - voormalig hoofd-

commissaris van de Amsterdamse politie - een lezing over 

zijn nieuwe boek Moord op de tramhalte. Riessen legde 

hierbij veel nadruk op de geschiedenis van zijn familie 

en Huize Patna in Bloemendaal waar hij ook is geboren. 

Wim Vogel, Neerlandicus en kenner van de Haarlemse 

literatuur, gaf op de zondagmiddagen 8 mei, 19 juni 

en 17 juli een literaire minicursus (met inleidingen en 

wandelingen) over Haarlemse schrijvers uit de afgelo-

pen vijf eeuwen, aangevuld met een reeks wandelingen 

door Haarlem.

Speciaal voor het Haarlem Cultuur Festival zijn een 

dokter en verpleegster uit het begin van de 20e eeuw 

overgekomen om bezoekers rond te leiden door hun 

oude ziekenhuis. Op zondag traden vier koren op tijdens 

het Korenlint.

Het museum en de Historische Vereniging Haarlem 

organiseerden op 6 en 20 oktober de workshop 

gevelstenen maken.

In de Week van de Geschiedenis gaven Pieter Biesboer 

(o.a. oud-conservator Frans Hals Museum) en Nick 

Spaan en Guy Recourt, beide historicus, een lezing met 

de titel Grenzeloos Haarlem, ‘Internationale (Globale)’ 

handel in arbeid en kunst ten tijde van de Gouden Eeuw.

13



museum haarlem jaarverslag 2016

Samenwerkingsverbanden

Het museum werkt op tal van gebieden samen met de 

gemeente Haarlem, bewoners, ondernemers, bezoekers 

en 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 in het Verhaal van 

Haarlem vertellen. Veel activiteiten die bij de tentoon-

stellingen worden georganiseerd gaan in samenwerking 

met de Haarlemse middenstand, zoals bij Van marskra-

mer tot muisklik, met de bewoners, zoals bij Zo ging 

Haarlem gekleed en Haarlem Sportstad. 

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-Kennemerland, Museum Het Dolhuys, 

Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, de Grote of 

Sint Bavokerk, Museum Haarlem, Noord-Hollands Ar-

chief, Teylers Museum en de Vereniging Haerlem.

Het Gilde Haarlem organiseerde de vele stadswande-

lingen die standaard bij de exposities worden aange-

boden. 

Voor de vele bruiklenen die bij elke nieuwe tentoon-

stelling 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 activitei-

ten te organiseren om bewoners zoveel mogelijk bij 

de stad te betrekken en hierdoor nog relevanter te zijn 

voor de stad.

Ook 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 2016 bezochten 18.500 personen 

het museum, onder wie 1974 jonger dan 19 jaar. Van 

de bezoekers gebruikten 10.417 een museumkaart. In 

schoolverband ontving het museum 586 kinderen en 

jongeren.

Bestuur 

Drs. Bruno Giebels Voorzitter

Mw. drs. Albertine Zoetmulder Vicevoorzitter, PR en Communicatie

Mw. drs. Nicolette van Haga-Veen Secretaris

Drs. Chrisbert van Kooten Penningmeester

Mw. Nancy Kolff Fondsenwerving

Directie

Mw. dr. Laura van der Wijden Directeur

Mw. Pina Cardia  Museale zaken

Ereleden

Mw. R. Meinderts

Dr. B.J.C.M. de Vet

Mw. L. Vogelzang

H. Wieringa

Van de museumkaarthouders kwam 36% uit Haarlem 

en 13% uit de rest van Zuid-Kennemerland. Het aantal 

toeristen uit binnen- en buitenland is 51%. Het aantal 

bezoekers aan de website bedroeg 76.607, dit is 210 

per dag. Tenslotte heeft het museum ruim 900 volgers 

op Twitter en Facebook. 
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Vrijwilligers

Museum Haarlem kan niet bestaan zonder de onder-

steuning van vrijwilligers. 

Zij ontvangen de bezoekers, verzorgen rondleidingen 

en de begeleiding van (school)groepen. Zij helpen bij 

de samenstelling, inrichting en bouw van de tentoon-

stellingen. Zij ontwikkelen activiteiten en lesmateria-

len. Zij verzorgen het depot, onderhouden de collectie 

en de bibliotheek. Zij zorgen voor de documentatie, 

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

voor de website, de nieuwsbrief, sociale media en 

overige publiciteit. Zij zorgen voor het schoonhouden 

van het museum 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 2016 

zijn ruim 110 vrijwilligers werkzaam geweest in één of 

meer van onderstaande werkgroepen.
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Van het bestuur

Het jaar 2016 stond voor het bestuur met name in het 

teken van gesprekken met de gemeente Haarlem inzake 

de gemeentelijke bijdrage aan het museum.  

Museum Haarlem is in staat om meer dan 50% van 

haar inkomsten zelf te genereren door fondsenwerving 

en bezoekersopbrengsten. Echter aangezien fondsen 

geen exploitatiesubsidie aan musea verstrekken, is het 

museum hiervoor mede afhankelijk van gemeentelijke 

subsidie. Met de nieuwe wethouder Cultuur en zijn 

ambtenaren zijn in 2016 diverse gesprekken gevoerd, 

met als doel het bewerkstelligen van het commitment 

voor de lange termijn van de gemeente aan haar stads-

museum. Voor 2017 is het gelukt de huur- en exploi- 

tatiesubsidie te verlengen en voor de jaren erna zijn 

de gesprekken gaande. In financieel opzicht was 2016 

een stabiel jaar, waarbij het museum kon herstellen van 

de belemmering die de gevelrenovatie in 2015 veroor-

zaakte. Het bestuur kwam in 2016 dertien maal bijeen. 

Eind 2016 is onze vicevoorzitter Jasper Heusdens 

afgetreden, die sinds april 2008 lid is geweest van het 

bestuur. Het bestuur is Jasper uitermate dankbaar voor 

zijn inzet en het inbrengen van zijn bestuurlijke erva-

ring. Ons bestuurslid Albertine Zoetmulder heeft de 

functie van vicevoorzitter overgenomen. Een opvolger 

voor Jasper Heusdens wordt in 2017 verwacht aan te 

treden. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor 

het vele werk dat de directeur en manager museale 

zaken samen met alle vrijwilligers opnieuw in 2016 

hebben verricht. Zonder hun inzet en enthousiasme zou 

Museum Haarlem niet kunnen bestaan.

 

Bruno Giebels, voorzitter
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Financiën 2016

Baten

Subsidies 115.926

Entreegelden 57.668

Winkelverkoop 14.556

Museumcafé 4.428

Fondsen / Vrienden 41.584

Overige baten 5.364

Totaal 239.526

Lasten

Personeelskosten 66.570

Kosten vrijwilligers 2.852

Huisvestingskosten 102.021

Tentoonstellingen 44.843

Kantoorkosten 4.324

Algemene kosten  14.951

Totaal 235.561

Resultaat 3.965
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Subsidiegevers, sponsors en fondsen

Comité van Aanbeveling  

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

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

bevriende relaties.

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 (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)

Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel (voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes) 
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