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Terwijl ik aantekeningen maakte voor dit voorwoord bedacht ik dat het moest gaan over de nieuwe, vaste opstelling, 
waar in de afgelopen jaren al zo hard aan gewerkt is. Maar ook over de kindvriendelijkheid van ons museum, over de 
groeiende stroom toeristen en over de niet-aflatende inzet van onze vrijwillige medewerkers. Ter inspiratie pakte ik  
ons Gastenboek. Want wat is er mooier dan wanneer onze bezoekers het u zelf vertellen.

Om bij de nieuwe presentatie te beginnen, waarvan we verwachten dat deze eind 2018 open zal gaan, geef ik u de 
reactie van ex-Haarlemmers die op 24 juli uit Ede naar de stad waren afgereisd:
‘De mooie, historische stad Haarlem verdient een grote, uitgebreide plek/gebouw om zijn geschiedenis te laten zien! 
Wij, als ex-Haarlemmers, zijn wat meer over Haarlem te weten gekomen. LEUK!’

Straks zullen deze bezoekers niet ‘wat meer’ over Haarlem te weten komen, maar ontzettend veel meer. Want wat een 
leuke feiten heeft ons onderzoek naar de geschiedenis nu al opgeleverd! De nieuwe vaste opstelling krijgt straks ook 
een speciale ‘kinderlijn’. We zijn telkens opnieuw gelukkig als blijkt dat (groot)ouders met hun (klein)kinderen vaak  
langer dan een uur in het museum bezig zijn, met de kijk- en doe-opdrachten, in het KinderKabinet en de  
Weeshuiskamer. 

‘Ontzettend leuk voor de kinderen! Ik kom snel terug om alleen even te kijken!’
En van Charlotte uit Vijfhuizen: ‘Was leuk en interessant en je kon dingen ook echt doen.’

Ook het aantal schoolbezoeken neemt toe en dit zal, als de vaste opstelling straks open is, alleen maar nog meer 
groeien. Met een met een aantal basisscholen uit de omgeving is een samenwerking gestart om de expositie aan te 
laten sluiten op de leerlijnen van de scholen. Straks is het museum de plaats waar de cultuurhistorische geschiedenis 
van Zuid-Kennemerland in zijn meest brede vorm te zien zal zijn. 

Het zal niemand in de stad ontgaan zijn dat er steeds meer nationale en internationale bezoekers van onze cultuur  
komen genieten. Omdat het museum zeven dagen per week open is, trekt het ook een steeds grotere groep toeristen 
aan. Zeker op de maandag als alle andere musea in de stad gesloten zijn. 

‘Bij toeval hier beland. Frans Hals Museum gesloten, wat een geluk, anders hadden we dit mooie en interessante 
museum niet bezocht. Een aanrader! We gaan reclame maken.’

En bij de tentoonstelling over de verzetsheldinnen Hannie Schaft en Truus en Freddie Oversteegen: ‘Siempre podemos 
resistiruos a la barbarie.’ (We kunnen de barbaarsheid altijd weerstaan.)

Heel vaak las ik berichten dat mensen zich welkom voelen door de vriendelijke ontvangst. Deze gaat over de  
tentoonstelling:
Je kan echt zien dat de vele (vrijwillige) museummedewerkers met liefde, toewijding diverse bronnen hebben  
geraadpleegd én attributen hebben verzameld. Wat bijzonder mooi dat Haarlem zo’n museum rijk is! Ik kijk uit 
naar een volgend bezoek.’ De schrijver is van harte welkom. En u ook.

Laura van der Wijden

Voorwoord
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Museum van de stad

Programma 2017

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 het verleden en het heden die hiermee 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 meerdere 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 naast de – nu nog – kleine vaste tentoonstelling drie soorten exposities: 

1 -  grote wisseltentoonstellingen met overkoepelende thema’s uit de geschiedenis van de stad; 
2 -  kleinere wisseltentoonstellingen over een specifiek thema;
3 -  Gasthuis-exposities: korte, vaak actuele exposities met of op verzoek van Haarlemmers.

Alle tentoonstellingen worden samengesteld samen met het publiek en de andere erfgoedinstellingen in de stad en 
daarbuiten.

Vaste opstelling

Op de eerste verdieping is in 2013 een kleine, vaste tentoonstelling 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 elkaar in relatie gebracht. Deze kleine presentatie zal in de nabije toekomst worden 
omgebouwd tot één grote expositie over de 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

Voor deze tentoonstelling over de amateur- en topsport in Zuid-Kennemerland is intensief samengewerkt met ruim 
zeventig sportverenigingen en enthousiaste sportliefhebbers. Partner was de Société Pim Mulier. De naamgever van 
deze stichting stond niet alleen aan de basis van de Haarlemse sporthistorie, 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.

Op 15 januari 2017 was er een drukbezochte lezing waar clubhistoricus Jan-Jaap van den Berg en Michael Struis samen 
met bekende oud-spelers herinneringen ophaalden aan de gloriejaren van de Haarlemse profclub HFC Haarlem.

Er waren stadswandelingen op  
21 januari, 21 februari, 25 maart en  
29 april langs plekken waar Haarlem 
sporthistorie heeft geschreven.

Tijdens de Herinneringsochtenden op  
24 januari, 21 februari, 14 maart, 11 april 
en 2 mei werden oude verhalen opge-
haald over sport. Als afsluiting hadden 
de deelnemers onder begeleiding van 
medewerkers van het museum een 
rondleiding over de tentoonstelling.

Op 26 maart hield Wim Zonneveld een 
lezing over twee vroege Haarlemse 
sporthelden: de 19e-eeuwse schaatser 
Klaas Pander en zijn sportvriend Pim 
Mulier, onder meer oprichter van de 
Koninklijke HFC.

Haarlem Sportstad
25 november 2016 - 28 mei 2017

‘Wat leuk de sporttentoonstelling te zien. Mooie herinneringen aan de Sportstad! 
Haarlem heeft een mooie en indrukwekkende sporthistorie en er valt nog steeds veel 
te beleven. Voor mijzelf de zwemsport en algemene herinneringen als honkbalweken/
basketball etc, etc.’
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Wisseltentoonstellingen

Een persoonlijke zoektocht van de Haarlemse kunstenaar Michel van Overbeeke naar de gelaagdheid en 
geaardheid van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Hij is al jaren geïnspireerd door het Laatste Avond-
maal. Het object The Last Supper Now stond centraal in de expositie. Daarnaast waren er foto’s en een aantal 
even fascinerende tafels.

Op vrijdag 10 februari gaf Michel van Overbeeke een toelichting op zijn werk.

The Last Supper Now
14 januari - 26 maart

‘Wat een supermuseum!!! Veel historie (vrouwen in het indrukwekkend!! verzet) Ook 
over de verpleging vroeger!!! Super. Hartelijk dank en veel succes en plezier met jullie 
museum.’
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Wisseltentoonstellingen

Voor de eerste keer was er in Haarlem een tentoonstelling gewijd aan de drie verzetsvriendinnen uit Haarlem. Meisjes 
nog toen de oorlog uitbrak. Truus was 16, haar zus Freddie 14 en Hannie 19 jaar oud. Peter Hammann schreef een boek 
over Hannie Schaft en liet de echte historische feiten spreken. De tentoonstelling Vrouwen in Verzet – Hannie, Truus, 
Freddie  was gebaseerd op dit boek. Tekeningen van Eric Coolen, tevens de illustrator van het boek, maakten de tentoon-
stelling extra toegankelijk voor de jeugd.

Ruim 13.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht, van wie sommigen meer dan één keer. Bezoekers konden 
na afloop 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 de laatste van haar gemaakte foto staat.

De tentoonstelling is overgenomen door Nationaal Monument Kamp Vught, waar zij van 23 maart tot 1 juli 2018  
wordt getoond.

Lezingen: een aantal lezingen door auteur Peter Hammann over het boek Hannie; een lezing over Truus 
Menger-Oversteegen op 18 juni 2017, op haar eerste herdenkingsjaar; een herdenking en lezing over  
Hannie Schaft op haar verjaardag (16 september) en diverse lezingen over de Tweede Wereldoorlog in  
samenwerking met Verzetsmuseum Haarlem en Stichting Hannie Schaft.

Op 18 juni, 1 september, 15 oktober en 26 november organiseerde het museum samen met het Gilde Haarlem 
stadswandelingen over de oorlogsjaren in Haarlem tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

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

‘Prachtig, verrassend: vrouwen in het verzet: emotie, je wordt intens geraakt. Verple-
ging/verzorging: een geweldig, goed uitgewerkt item. En hoe fijn, de glazen vitrines 
zonder vingerafdrukken! Complimenten over opzet en uitwerking van dit museum. Heel 
veel succes en werkplezier!’ Twee bezoekers uit Hellevoetsluis.
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Wisseltentoonstellingen

Vanaf 24 juni 2017 stond de ziekenzorg in Haarlem centraal. Over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen. 
Over chirurgijns, Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van specialisten. Met uitgebreide aandacht voor de geschie-
denis van de Haarlemse ziekenhuizen, met name het St. Elisabeths Gasthuis. In het voormalige Gasthuispand is het 
museum gevestigd. Voor de tentoonstelling is intensief samengewerkt met het Spaarne Gasthuis.  

Lezingen: dr. Erwin Kompanje hield op maandagavond 25 september een lezing over de pest tijdens het  
Historisch Café in het Noord-Hollands Archief. (zie foto)

500 Jaar ziekenzorg in Haarlem 
27 juni 2017 - 1 juli 2018

‘Superleuk, doet oude tijden herleven! Ik werkte hier van 1952-1963 als verpleegkundige.’

‘Memory lane voor mij, heb nog mijn opleiding in Binnengasthuis gedaan. Genoten enig!!’
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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 inwoners, het werk van Haarlemse kunstenaars, of jubilea van Haarlemse bedrijven.

Kijk!
15 januari - 26 februari 

Daniël ‘Mynheer’ Cajanus…
4 maart - 9 april

Bloeiend Goud
11 april - 27 augustus

Werk van acht beeldhouwers van de Haarlem-
se Beeldhouwkring. Met beelden van Belgisch 
of Iers hardsteen, marmer of graniet. 

In deze expositie waren onder meer de authentieke schoenen en  
kleding van Daniël Cajanus te zien. Deze Finse reus van twee en een 
halve meter trok aan het begin van de 18e eeuw door Europa om  
zichzelf tentoon te stellen. Zijn laatste jaren woonde hij in Haarlem, 
waar hij in 1749 overleed en werd begraven in de Grote of  
St. Bavokerk. Op 16 maart ging de nieuw geschreven Haarlemse  
stadsopera ‘Cajanus – een gigantische opera’ in première.

Tijdens unieke vaar- en wandeltochten door de Haarlemse binnenstad 
op 4 en 17 maart maakten deelnemers nader kennis met Daniël Cajanus.

In deze expositie werden de geheimen ontrafeld van  
het Haarlemse bloemenverleden. O.a. werd belicht de  
hyacintenmanie van 1736 en de familiegeschiedenis van 
vermaarde kwekers als Voorhelm, Schneevoogt en Krelage. 
De oorsprong van de Keukenhof, het bloemencorso, en  
de geschiedenis van de Haarlemse bloemenmeisjes.

‘Fabulous exhibitions + Movie!  
Wonderful ladies working here - thank 
you very much.’ Seattle, WA, USA.

‘Wat een warm onthaal en wat een kennis over de geschiedenis van Haarlem! Leuk om 
over Daniël Cajanus z’n leefwijze te lezen.’
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Gasthuisexposities

Toondichters uit Haarlem
30 augustus - 29 oktober

Kunstlijn 2017 - Nieuwe Meesters
23 november 2017 - 7 januari 2018

Het was dit jaar honderd jaar geleden dat musicus 
Albert de Klerk (1917-1998) geboren werd en zijn leer-
meester Hendrik Andriessen (1892-1981) zag 125 jaar 
geleden het levenslicht. Reden voor een Gasthuisexpo-
sitie, die een inkijkje gaf in het leven en het werk van 

beide Haarlemse musici. 

Op zaterdag 16, 23 en 30 september waren er 
lunchconcerten in het museum.

In samenwerking met Het Dolhuys werd werk 
getoond van Ron Cornet (1955), een self taught 
kunstenaar uit Haarlem, die binnen de kunst- 
wereld gerekend wordt tot de zogenaamde  
outsider artists. Cornet is pas op 41-jarige 
leeftijd met tekenen begonnen en haalt zijn 
inspiratie uit het dagelijks leven.

‘Dank aan de samenstellers van de 
tentoonstelling Andriessen De Klerk. 
Speciaal dank aan de familie De 
Klerk. Een waardige tentoonstelling 
voor een groot muziekmeester Albert 
de Klerk.’ 
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Overige activiteiten

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

Kinderen

Kijk-je-wijzers
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 weeshuisbedje liggen en met het zintuigen-
kastje ervaren hoe het was om vroeger in een weeshuis te wonen. Het KinderKabinet wordt bij elke wisseltentoonstelling 
aangepast aan het nieuwe thema met veel kijk- en doe-activiteiten.

Oktober Kindermaand
Tijdens Oktober Kindermaand konden de kinderen komen griezelen in het museum. Na een bezoek aan de pestdokter 
werden er vleermuizen gemaakt en kregen de kinderen een glaasje griezellimonade en supergriezelig snoepjes.

Kerstfeest in het Weeshuis
Op zaterdag 9 december was de weeshuiskamer omgetoverd in de kerstsfeer en vertelde de regentes een spannend ver-
haal over hoe twee muisjes in het Weeshuis kerst 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 basisonder-
wijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. In totaal hebben ruim 600 kinderen aan deze projecten meegedaan.  

Aan het programma ‘Ontwerp je eigen stad’ hebben dertig kinderen deelgenomen.

Graag spreek ik mijn dankbaarheid uit 
en wil ik een gróót compliment maken 
richting de vrijwilligers die ons gisteren 
zo fantastisch ontvangen en begeleid 
hebben in jullie museum. We hebben 
genoten! En de kinderen ook! Ze waren 
er helemaal vol van. De manier waarop 
de kinderen werden benaderd maakt  
dat ze veel geleerd hebben. Ze waren 
onder de indruk van afgehakte hoofden, 
maar ook van de weeshuisverhalen en 
de authentieke kleding en dito bed. 
Nogmaals: enorm bedankt! Dit gaan  
wij zéker verder vertellen.
Hartelijke groeten,
Constance Huveneers, Dreefschool
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Overige activiteiten

Volwassenen 

Taxatiemiddagen
Op 29 maart was in het Gasthuis een gratis 
taxatiemiddag waar de waarde werd bepaald van 
beeldjes, vaasjes, miniatuurtjes, schilderijen of 
andere zaken die mensen al jaren in huis hebben. 
Deze werd op 2 mei herhaald voor munten en 
postzegels. 

Nationale Museumweek 2017
‘Goud hè!’ Dit was de kreet in 1988 toen de 
Haarlemse Yvonne van Gennip drie keer goud  
won tijdens de Olympische Spelen in Calgary.  
Haar gouden medailles behoorden tot de pronk-
stukken van de tentoonstelling Haarlem Sportstad 
en vormden ook het goud tijdens de Museumweek.

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september vierde de stad Open 
Monumentendagen en het begin van het culturele 
seizoen. In dit weekend waren er speciale rond- 
leidingen door een verpleegster of dokter uit het 
begin van de 20e eeuw. Ook kon men een wande-
ling maken rond het voormalige St. Elisabeths 
Gasthuis, de locatie van het museum.  
En er traden verschillende koren op tijdens 
het Korenlint.
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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-Kenne-
merland, Museum Het Dolhuys, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, de Grote of Sint Bavokerk, Noord-Hollands 
Archief, Teylers Museum en de Historische Vereniging Haerlem.

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

Voor de vele bruiklenen die bij elke nieuwe tentoonstelling weer nodig zijn is er een goede samenwerking met de ove-
rige 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  
60 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 2017 bezochten 18.522 personen het museum, 

onder wie 2.252 jonger dan 19 jaar. Van de bezoekers gebruikten 9.872 een museumkaart. In schoolverband ontving 

het museum 638 kinderen en jongeren.

Van de museumkaarthouders kwam 32% uit Haarlem en 15% uit de rest van Zuid-Kennemerland. Het aantal toeristen 
uit binnen- en buitenland is 51%. Het aantal bezoekers aan de website bedroeg 68.822, dit is 188 per dag. Tenslotte 
heeft het museum ruim 2.000 volgers en likers op sociale media.

Bestuur 
Drs. Bruno Giebels Voorzitter
Drs. Albertine Zoetmulder Vicevoorzitter, PR en Communicatie
Mr. Liesbeth Berkouwer Secretaris
Drs. Chrisbert van Kooten Penningmeester
Nancy Kolff Fondsenwerving

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

14



museum haarlem jaarverslag 2017

Vrijwilligers

Museum Haarlem kan niet bestaan zonder het vele werk van onze vrijwilligers. Zij ontvangen de bezoekers, verzor-

gen 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 publici-

teit. 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 2017 

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.

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
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Van het bestuur

Een museum zoals het onze staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Naast de ca. 110 vrijwilligers die het museum 

ondersteunen met zaken als ontvangst, rondleiden, educatie, beheer, horeca, programmering, promotie en archief, 

bestaat ook het bestuur van het museum uit een team van vrijwilligers. En wat wij allen gemeenschappelijk hebben, is 

de liefde voor de stad Haarlem en haar rijke geschiedenis. Veel zijn er geboren en opgegroeid, sommigen komen van 

buiten, maar wonen er met zoveel plezier dat ze hun trots graag binnen het museum willen uitdragen. 

En daar waar mensen langer samenwerken, wordt lief en leed gedeeld. Zo ook in 2017. Ons oud-bestuurslid Jasper 
Heusdens overleed op 74-jarige leeftijd en nadat onze secretaris Nicolette van Haga ernstig ziek was geworden, 
besloot zij haar functie neer te leggen om al haar energie te gebruiken voor haar herstel. Het bestuur is deze collega’s 
veel dank verschuldigd en met groot respect en optimisme zien wij hoe Nicolette omgaat met haar situatie.

In 2017 is het bestuur tien keer bijeen geweest. Het is dit jaar wederom gelukt om de gemeentelijke subsidie te 
continueren en daardoor is de financiële situatie van het museum stabiel. De ruim 18.500 bezoekers konden ook 
dit jaar weer genieten van prachtige exposities. Veel jonge mensen bezochten de tentoonstelling Vrouwen in Verzet 
en ook 500 Jaar ziekenzorg was een trekker. Verder is dit jaar de basis gelegd voor de eind 2018 te openen nieuwe 
vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlem en omgeving en is de fondsenwerving hiervoor goed op gang 
gekomen. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de benodigde fondsen worden binnengehaald en spreekt 
zijn waardering uit voor het vele werk dat de directeur en manager museale zaken hiervoor hebben verricht. De vaste 
tentoonstelling gaat Allemaal Haarlemmers heten, immers door hen is Haarlem die mooie stad geworden die het nu is: 
of je er nu bent geboren of van buiten komt.

Bruno Giebels,
voorzitter
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Financiën 2017

Baten

Subsidies 125.783

Entreegelden 43.751

Winkelverkoop 13.723

Museumcafé 5.623

Fondsen / Vrienden 48.516

Overige baten 8.822

Totaal 246.218

Lasten

Personeelskosten 67.900

Kosten vrijwilligers 1.930

Huisvestingskosten 107.676

Tentoonstellingen 45.402

Kantoorkosten 4.130

Algemene kosten  10.501

Totaal 237.539

Resultaat 8.679
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Subsidiegevers, sponsors en fondsen

Comité van Aanbeveling  

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.

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