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Bericht van de Raad van Toezicht

2014 was een jaar van verandering voor het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Dat klinkt als een plati-
tude; leven is immers veranderen! Maar voor dit jaar mag die kwalificatie desondanks best wel gebruikt wor-
den; een nieuwe directeur, een nieuw stadsbestuur, een nieuwe voorzitter van De Vrienden, een nieuwe voor-
zitter voor de Raad van Advies en ook de Raad van Toezicht kreeg een nieuwe voorzitter. 

Directeurswissel
Na 13 jaar gedegen maar ook baanbrekend werk nam Karel Schampers eind 2013 afscheid als directeur van het 
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en werd per 1 februari opgevolgd door Ann Demeester. Toen Karel 
indertijd aantrad als directeur trof hij Anneke Bakker aan. Zij was ad interim de rechterhand van zijn voorgan-
ger geweest en wilde: “slechts nog kort blijven; enkel om Karel wegwijs te maken”. Uiteindelijk is zij als stille 
kracht zo lang gebleven tot óók Ann, als opvolger van Karel, op weg geholpen was. 

In het vorig jaarverslag kwam de ‘nalatenschap’ van Karel Schampers die veelzijdig en verrijkend is, al aan de 
orde. Het hoeft geen betoog dat het Frans Hals Museum in de hele wereld bekendheid geniet, maar de schijn-
werper mag ook wel eens op het feit dat Karel Schampers en Xander Karskens jarenlang gestaag aan de repu-
tatie van De Hallen Haarlem hebben gewerkt. Onlangs hoorde ik een kenner zeggen: “Als je wilt weten wat er 
over twee jaar in de grote musea aan hedendaagse kunst te zien is, moet je nu in De Hallen gaan kijken!” Het 
kan dan ook niet verbazen dat museum De Hallen Haarlem in 2013 is uitgeroepen tot het beste museum voor 
hedendaagse kunst in Nederland. Het is meer dan verdiend dat Karel het afgelopen jaar – ondanks zijn weer-
stand tegen dit soort ceremoniën – koninklijk is onderscheiden.

Ann Demeester heeft, ondanks haar jeugdige leeftijd, haar sporen in de museale wereld verdiend. Voor haar 
was 2014 een jaar van kennismaken, plannen ontwikkelen en veranderingen initiëren. Haar visie op wat er de 
komende jaren in de twee musea dient te gebeuren beschouwt zij als onderhanden werk waarover zij de dialoog 
is aangegaan met haar medewerkers, het bestuur van de Vrienden, de Raad van Advies en uiteraard ook de 
Raad van Toezicht.

Stad en musea
In 2014 koos de Haarlemse bevolking een nieuwe gemeenteraad. Ook na de verzelfstandiging van het Frans 
Hals Museum | De Hallen Haarlem in 2009 zijn de banden met ‘het stadhuis’ hecht gebleven. Niet alleen omdat 
de gemeente Haarlem de belangrijkste subsidient van de twee musea is, maar ook en vooral omdat het Frans 
Hals Museum mede cultuurbepalend is voor de stad. Bij het schrijven van dit bericht werd bekend dat in 2014 
in Nederland 1,1 miljoen museumjaarkaarten zijn verkocht en dat per kaarthouder gemiddeld 6,4 museumbe-
zoeken in dit jaar werden afgelegd. Cijfers spreken! Bij dit soort aantallen is niet vol te houden dat de musea er 
enkel zijn voor een kleine, elitaire bovenlaag. Culturele voorzieningen worden door de burgers hoog op de lijst 
van woonomgeving bepalende factoren gezet. Uitgebreid onderzoek in het kielzog van de bevindingen van de 
Amerikaanse socioloog Richard Florida toont aan dat deze voorzieningen een zeer belangrijke invloed hebben 
op de waarde van het onroerend goed in de omgeving van die culturele faciliteiten. Nu is de waarde van het on-
roerend goed in Kennemerland niet de primaire zorg van het museumbestuur, maar wij hebben het afgelopen 
verslagjaar wel met instemming geconstateerd – door simpel bij de museakassa’s te tellen – dat gemiddeld meer 
dan 25% van onze bezoekers in het buitenland woonachtig is. Dat is nogal wat. Buitenlandse bezoekers van 
musea besteden in Haarlem een veelvoud van wat Nederlanders tijdens een dagje Haarlem plegen uit te geven; 
het directe, dagelijkse economische belang voor de stad hoeft daarmee niet meer uitgelegd te worden. Met het 
gemeentebestuur zal in 2015 verder gesproken worden over hoe stad en musea nog beter kunnen samenwerken 
opdat dit culturele nut verder uitgebaat kan worden.

Vrienden
Marthy Schippers nam afscheid als voorzitter van De Vrienden. Zij liet een solide organisatie na en werd be-
noemd tot Erelid van deze vereniging. Tom Schlatmann volgde haar op als voorzitter van het Bestuur van De 
Vrienden. Besloten werd Tom in die kwaliteit lid te maken van de Raad van Advies teneinde de lijnen kort te hou-
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den. Dit breed samengestelde orgaan komt twee keer per jaar in vergadering bijeen en geeft de directeur en de 
Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies. De in deze Raad verzamelde deskundigheid geeft de direc
teur ook de mogelijkheid zich bilateraal van adviezen te voorzien. Vanaf 1 april van het afgelopen verslagjaar 
verricht de Raad van Advies dit gewaardeerde werk onder leiding van Cees Boer.

Jongeren
In het verslagjaar kwamen ruim 15.000 kinderen naar het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Dat is een 
(jaarlijks!) aantal waar in tevredenheid wel even bij stil gestaan mag worden. Ook de 50plussers zijn ruim in 
de musea te zien. De directeur en de Raad van Toezicht juichen het toe dat De Vrienden het beleidsvoornemen 
hebben meer aandacht te gaan besteden aan 35 tot 50jarigen. Focus op vorenbedoelde ‘middengroep’, die het 
te druk met gezin en/of carrière zou hebben, wordt als wenselijk beschouwd. Het laat zich aanzien dat daar
voor in 2015 een aantal slagen gemaakt kunnen worden. 

Raad van Toezicht
In besloten kring werd afscheid genomen van Joep Brentjens als voorzitter van de Raad van Toezicht. Joep 
heeft samen met Karel Schampers gezorgd dat de verzelfstandiging van de musea van de gemeente Haarlem 
rustig en vlekkeloos verliep. Een directeur moet de ruimte krijgen van zijn of haar toezichthouders om goed 
leiding te geven aan het museum. De Voorzitter van de RvT heeft daarbij als procesbewaker en als – zo nodig  
– aanspreekpunt en adviseur van de directeur een speciale rol te vervullen, waarbij de voorzitter zijn eigen 
daden drang moet beheersen. Joep heeft die rol uitstekend vervuld en de Frans Hals Museum | De Hallen Haar
lemgemeenschap is hem daar erkentelijk voor. Ik mocht per 1 april 2014 het voorzittersstokje van hem over
nemen. Geruststellend voor deze nieuwe bestuursvoorzitter was daarbij dat hij in de RvT met vijf ervaren col
lega’s mocht gaan werken die volledig van de museale hoeden en randen op de hoogte zijn. 

De Raad van Toezicht had in 2014 vijf plenaire vergaderingen, waarvan een dag in het najaar besteed werd 
aan de bespreking van de strategie die de directeur voor ogen heeft. De Raad kent ook een Audit comité, onder 
voorzitterschap van Jan Maarten De Jong. Dit comité onderzoekt de financiële gang van zaken bij de musea, 
beoordeelt de begroting en keurt de jaarrekening, alvorens een en ander in de vergadering van de Raad gepre
senteerd wordt. Naast vorenbedoelde formele vergaderingen zijn er legio informele contacten tussen de direc
teur en de leden van de Raad van Toezicht. 

Beminnaers
Ondanks alle veranderingen kwamen de bezoekers als vanouds en bleven de museale schoorstenen roken. Ook 
in 2014 waren de financiën geheel op orde, wat wil zeggen dat er geen verlies geleden werd. Om meer financiële 
armslag te krijgen teneinde in de toekomst bijzondere tentoonstellingen te organiseren doet het Frans Hals 
Museum een beroep op een bijzondere categorie van vrienden, de Beminnaers, die zich verbinden gedurende 
een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een schenking te doen. Het Beminnaersprogram kreeg in 2014 een 
fraaie start.

In het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem is steeds van alles op cultureel en sociaal gebied te beleven. 
De bezoekers zullen er zelden bij stil staan – en dat hoeft ook niet – dat aan die ervaringen veel denk en ander 
werk vooraf gaat. Dat wordt verricht door een zeer toegewijde staf waar ik op deze plek graag de waardering 
van de Raad van Toezicht voor uitspreek.

Frans Corpeleijn 
voorzitter 
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Bericht van de directeur

Changez! Het afgelopen jaar was voor het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een scharnierperiode. Het 
afscheid van Karel Schampers, die de musea de afgelopen 13 jaar vitaal en ‘incontournable’ heeft gemaakt, was 
een vaststaand gegeven en het aantreden van ondergetekende als nieuwe directeur een feit.

De wisseling in directie betekende echter geen brute onderbreking van de continuïteit maar leidde in 2014 tot 
een subtiele verschuiving van accenten. Het jaar stond in teken van een voorzichtige toenadering tussen het 
Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem op programmatisch niveau. De zomertentoonstelling, sluitstuk in 
een reeks van drie thematische presentaties rond visuele motieven, werd verrijkt met drie nieuwe site-specife-
ke werken. Nieuwe fotowerken van Bernaud Smilde, Rob Sweere en Casper Faassen, door deze hedendaagse 
kunstenaars speciaal gemaakt naar aanleiding van ‘Lucht’, complementeerden het scala aan moderne mees-
terwerken. Het museum kon een beroep doen op de eruditie en ervaring van Eminence Grise, Gary Schwartz, 
om de tentoonstelling Emoties – Geschilderde Gevoelens in de Gouden Eeuw samen te stellen op basis van een 
concept van conservator Anna Tummers. De tentoonstelling die de wijzen en manieren verkende waarop oude 
meesters gevoelens verbeeldden en opriepen, kreeg een weerklank in de tentoonstelling Up close and Personal in 
De Hallen Haarlem waar conservator Xander Karskens en ikzelf een tentoonstelling realiseerden rondom de 
notie affect, het stadium dat voor emotie komt.

De connectie tussen verleden en heden werd niet alleen gelegd op tentoonstellingsvlak. In de interactieve 
ruimte van het Emolab werd door de afdeling Educatie in samenwerking met de TU delft, UVA en Universiteit 
Nijmegen een link gelegd tussen de 17de eeuwse ambachtelijke technieken van schilders en de 21ste digitale 
onderzoeksmethodes van neurowetenschappers en psychologen die zich bekwaamd hebben op het gebied van 
emotie-herkenning.

Het smeden van nieuwe allianties was niet alleen op dit vlak een aandachtspunt. In innige samenwerking met 
de G6 van Haarlem – de Philharmonie/Stadsschouwburg, de Toneelschuur, het Patronaat, het Noord-Hol-
lands archief, Hart en De Bibliotheek – en in overleg met wethouder en politici werd een gezamenlijk oplossing 
gevonden voor de ‘subsidiedreiging’ die alle instellingen boven het hoofd hing. Deze partners slaagden er niet 
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alleen in om gezamenlijk op te trekken in tijden van nood en uit lijfsbehoud maar lanceerden tevens een nieuw 
inhoudelijk initiatief: EHbK. De cursus Eerste Hulp bij Kunst moet de volwassen cultuur-geïnteresseerde leek 
handvaten bieden bij het doorwaden van de ‘mer a boire’ die actuele kunst, literatuur, theater en muziek te 
bieden hebben. In het kader van de tentoonstelling Kenau werden de banden aangehaald met overbuurvrouw 
Historisch Museum waarbij een gezamenlijke stadswandeling als verbindende factor fungeerde. 

De innige relatie met De Vrienden van het museum kende dit jaar onder meer zijn weerslag in het goede func-
tioneren van de museumwinkel en de florale pracht waarmee het Frans Hals Museum in het voorjaar werd 
aangekleed. 

Samenwerkingsverbanden buiten de stadsgrenzen werden met evenveel graagte en gretigheid aangegaan. 
Gezamenlijke collectie-aankopen met het Van Abbe Museum en het Stedelijk Museum leidden tot een ver-
rijking van de verzameling met nieuw werk van enfants terribles Renzo Martens, Nathaniel Melllors en Erik van 
Lieshout. De driehoeksverbinding tussen De Hallen Haarlem, de Appel arts centre in Amsterdam en Casco 
Projects in Utrecht leidde tot de productie en realisatie van een nieuw werk van de uitzonderlijke kunstenaar 
en econome Melanie Gilligan. Een unieke ‘personeelsexpertise – uitwisseling’ met het Mauritshuis waarbij 
de kennis van conservatoren en directeuren van beide instellingen werd uitgewisseld, legde de basis voor een 
langdurige samenwerking met de collega-instelling in Den Haag. 

Dankzij de steun van de Gemeente, particulieren en overheidsfondsen kon het museum zijn financiële gezond-
heid op peil houden. Het jaar 2015 zag tevens de geboorte van een nieuwe groep supporters van het museum: 
De Beminnaers. Middels een vijfjaarlijkse bijdrage geven zij een onontbeerlijke en nieuwe impuls aan de inter-
nationale tentoonstellingen oude kunst die het museum met een rustige regelmaat organiseert. 

Al met al een jaar vol beweging waarin ‘beroering’ op vele niveaus een centraal thema was. Wij kijken alvast uit 
naar een al even roerig 2015 !

Ann Demeester 
directeur

 6



Frans Hals Museum

1 november 2013 t/m 16 februari 2014
Conversation Piece V: Glenn Brown en de oude meesters 

Een presentatie in verschillende zalen van schilderijen van Glenn Brown (1966) met stillevens van 17de-eeuw-
se meesters als Van Nieulandt, Claesz, Goltzius, De Grebber, Mandijn en Van Haarlem. Het werk van Glenn 
Brown is in het verleden vaak onder het kopje ‘postmodernisme’ gevangen: zijn complexe, technisch zeer ver-
fijnde olieverfschilderijen spelen een geraffineerd spel met klassieke voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. De 
meeste werken van Brown zijn direct te herleiden tot hun kunsthistorische bronnen, van Rembrandt tot Dalí, 
van Fragonard tot De Kooning, El Greco tot Auerbach. Eén van de meest kenmerkende aspecten van het werk 
van Brown is de suggestie van een expressieve, schildertoets, die in werkelijkheid zo plat is als een dubbeltje.

15 februari t/m 18 mei 2014
Kenau. Heldin of helleveeg?

Kenau stond begin 2014 volop in de belangstelling door de verschijning van enkele boeken en een speelfilm met 
Monic Hendrickx in de hoofdrol. Het Frans Hals Museum schonk ook aandacht aan deze bijzondere Haarlem-
se vrouw. Daarbij was de centrale vraag wie de echte Kenau was: een heldin of een helleveeg? Weinig vrouwen 
hebben immers zulke schommelingen in hun reputatie gekend als zij. Een kleine expositie met korte film gaf 
een genuanceerd en historisch verantwoord beeld van deze bijzondere Haarlemse. 

4 t/m 27 april 2014
Bloemenpracht en tulpenvazen

Het is traditie in het Frans Hals Museum om in het voorjaar diverse zalen en gangen op te fleuren met boe-
ketten en andere bloemsierkunst. Haarlem, gelegen in de Bollenstreek, geldt tenslotte al sinds jaar en dag als 
bloemenstad bij uitstek. De vrijwilligers van de Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 
weten elk voorjaar de bezoekers te betoveren met hun bijzondere bloemarrangementen. Daarbij werden onder 
andere vazen gebruikt van Bernard Heesen, Jan van der Vaart, Piet Hein Eek en Josja Ceacilia.

 

Tentoonstellingen
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12 april t/m 24 augustus 2014 
Verhalen uit de Bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap bestond dit jaar 200 jaar. Ter gelegenheid daarvan was er een wandeling 
door het museum uitgezet langs schilderijen waarop Bijbelverhalen zijn uitgebeeld. De verhalen zijn afkomstig 
uit het Oude en het Nieuwe Testament, zoals ‘de zondeval’ en ‘de zondvloed’ uit het eerste Bijbelboek Genesis, 
geschilderd door Jan van Scorel, Jan Nagel en Karel van Mander. Maar ook ‘de kindermoord van Bethlehem’, 
uit het evangelie naar Mattheus in het Nieuwe Testament, die door Cornelis van Haarlem indrukwekkend in 
beeld werd gebracht. Andere onderwerpen die in de wandeling aan de orde komen zijn ‘De dans om het gouden 
kalf’(Exodus 32), ‘de verkondiging’ (Lucas 1), ‘de aanbidding van de herders’ (Lucas 2) en ‘de aanbidding van de 
koningen’ (Mattheus 2). 

29 mei t/m 28 september 2014
Conversation Piece VI: Rineke Dijkstra | 17de-eeuwse portretten

Het Frans Hals Museum exposeerde in de serie Conversation Piece foto’s van kinderen en pubers van Rineke 
Dijkstra in dialoog met 17de-eeuwse portretten uit de collectie van het museum. Het werk van Rineke Dijkstra 
wordt vaak geplaatst in de traditie van de 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst; op deze tentoonstelling was 
mooi te zien waarom. Dijkstra is gefascineerd door de manier waarop je als kunstenaar iemands persoonlijk-
heid, met al zijn complexiteit en tegenstellingen, zo goed mogelijk in één portret kunt weergeven. De blik is 
daarbij essentieel, maar ook elementen als het licht, de achtergrond, de houding van het model en de kleding 
kunnen onverwacht veel vertellen.
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11 oktober 2014 t/m 15 februari 2015
Emoties – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw

De tentoonstelling Emoties – Geschilderde 
gevoelens in de Gouden Eeuw liet aan de hand  
van thema’s als Lijden en Wanhoop, Liefde 
en Lust, Vreugde en Vrolijkheid zien hoe 
schilders in de 16de en 17de eeuw emoties 
geloofwaardig uitbeeldden. Vrijwel niets in 
de schilderkunst van de Gouden Eeuw was 
immers belangrijker dan het overtuigend in 
beeld brengen van menselijke emoties. De 
bekende kunsthistoricus en publicist Gary 
Schwartz stelde de tentoonstelling samen 
op basis van een concept van conservator 
Anna Tummers. Schwartz liet bezoekers 
kennismaken met de verschillende inzich-
ten en theorieën die in de 17de eeuw be-
stonden over hoe het schilderen van emoties het best kon worden uitgevoerd. Aan het einde van de tentoonstel-
ling kreeg de bezoeker in het Emolab, aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek, inzicht in hoe wij, 
als toeschouwers in de 21ste eeuw, uitgebeelde emoties zien en ervaren.

De tentoonstelling bevatte meer dan 50 werken uit de collectie 16de en 17de-eeuwse schilderijen van onder 
andere het Frans Hals Museum, het Rijksmuseum, het Mauritshuis, Museum Boijmans van Beuningen, Mu-
sée des Beaux-Arts de Strasbourg, Teylers Museum, het Centraal Museum en enkele particuliere binnen- en 
buitenlandse verzamelingen. Het Museum der Bildendene Künste in Leipzig leende het beroemde schilderij 
De Mulat van Frans Hals uit. Behalve schilderijen van Hals toonde de tentoonstelling historiestukken, genre-
schilderijen en portretten van meesters als Pieter Lastman, Rembrandt, Claes Moyaert, Jan Steen en Frans 
van Mieris. Een hoogtepunt was een weinig bekende, monumentale Doornenkroning en bespotting van Christus 
door de Haarlemse schilder Jan Miense Molenaer.
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Superficial Hygiene

 

De Hallen Haarlem

6 december 2013 t/m 2 maart 2014
Karels Keuze – Terugblik op de hedendaagse kunst

Na een dienstverband van 13 jaar trad directeur Karel Schampers met ingang van 1 januari 2014 terug. Voor 
zijn afscheidstentoonstelling had hij een keuze gemaakt uit de aanwinsten hedendaagse kunst die tijdens zijn 
directoraat zijn aangekocht. De tentoonstelling besloeg alle zalen en was ingedeeld volgens bepaalde clusters, 
zoals Buitenstaanders, Adolescenten, Zelfportretten, Verlangen en Ironie. Te zien was werk van onder ande-
ren Tracey Emin, Andrea Fraser, Koos Breukel, Sarah Lucas, Renzo Martens, Paul McCarthy, Julika Rudelius, 
Gillian Wearing en Guido van der Werve, van wie hij in een vroeg stadium van hun carrière werk aankocht. 
Maar ook was er werk van Céline van Balen, Dana Lixenberg, Annaleen Louwes, Arno Nollen en Luuk Wil-
mering. Het steunen van jong talent vormde een rode draad in Karel Schampers tentoonstellings- en aankoop-
beleid voor hedendaagse kunst, waarbij voortdurend geprobeerd werd om de vitale impulsen van deze tijd te 
herkennen en opvallende eigentijdse ontwikkelingen te signaleren.

14 maart t/m 9 juni 2014 
Superficial Hygiene – Internationale groepstentoonstelling

Ed Atkins (UK), Tauba Auerbach (US), Nina Beier (DK), Nina Beier (DK) & Simon Dybbroe Møller (DK), 
Erik van Lieshout (NL) & Kelley Walker (US), Helen Marten (UK), Marlie Mul (NL), Erkka Nissinen (FI), Eli-
zabeth Price (UK), Florian & Michael Quistrebert (FR), Magali Reus (NL) en Anne de Vries (NL)

De groepstentoonstelling Superficial Hygiene toonde jonge kunstenaars die werken met de nieuwste digitale 
technieken maar deze tegelijkertijd kritisch benaderen. De brede toegankelijkheid van hyperscherpe HD video,  
levensechte 3D-animatie en krachtige beeldbewerkingsoftware heeft tal van nieuwe mogelijkheden gecreëerd 
om de werkelijkheid dichter te benaderen. Maar met de glanzende naadloosheid van dit digitale werk is tevens 
een nieuw, enigszins unheimisch, realisme ontstaan. Een realisme dat even verleidelijk als verwarrend en ver-
ontrustend kan zijn. Wat zit er verstopt onder die perfect glimmende, hyperrealistische maar oppervlakkige 
buitenkant? Wat gebeurt er als je daaraan peutert en achter het oppervlak probeert te komen? 
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Lucht!

 

14 maart t/m 9 juni 2014 
Robert van Raffe – Zonder filter

De Hallen Haarlem toonde dit voorjaar een kleine presentatie van ontwerper, striptekenaar en illustrator Ro-
bert van Raffe. Zijn tekeningen, stripboeken en illustraties waren te zien in het Paviljoen. In februari verscheen 
zijn nieuwste publicatie Zonder filter, die een prominente plek had in de tentoonstelling. De presentatie was 
georganiseerd in het kader van de Stripdagen Haarlem, die van 31 mei tot en met 1 juni plaatsvonden, en die in 
2014 opkomend Nederlands talent presenteerden.

21 juni t/m 7 september 2014
LUCHT! in de Nederlandse kunst sinds 1850
De Hallen Haarlem Zomerserie – deel 8

De Hallen Haarlem presenteerde deze zomer de achtste editie van De Hallen Haarlem Zomerserie, ditmaal 
met het thema ‘Lucht in de Nederlandse kunst sinds 1850’. De tentoonstelling sloot aan bij twee eerdere expo-
sities uit de Zomerserie: Zo Hollands, over het Hollandse landschap, en Naar zee, over uitbeeldingen van de zee. 
Bij alle drie de tentoonstellingen is steeds een ruime keuze gemaakt uit de Nederlandse beeldende kunst van de 
vroeg-moderne tijd (ca 1850-1910), de moderne tijd (20ste eeuw) en de hedendaagse periode. Ook bij LUCHT! 
werd weer gekozen voor een zeer gevarieerde tentoonstelling, met schilderijen, werken op papier, fotografie, 
filmkunst en ruimtelijke werken – voor driekwart bruiklenen van museale en particuliere collecties, kunsthan-
dels, kunstenaars en andere instellingen. Zeer vele kostbare topwerken bleken beschikbaar: van Willink, Weis-
senbruch, Mesdag en Roelofs, tot nieuwere kunstenaars als Fernhout, Hussem en Brands. Tot de hedendaagse 
kunstwerken behoorden twee werken die speciaal voor de tentoonstelling werden gemaakt: het fotowerk Nim-
bus De Hallen van Berndnaut Smilde (werk in opdracht; aangekocht) en Gezicht op Haarlem in gemengde tech-
niek van Casper Faassen (geschonken door de kunstenaar). Opnieuw trok deze editie van de Zomerserie veel 
publiek (24.290 bezoekers), en de catalogus (oplage 3000) raakte uitverkocht.
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20 september t/m 30 november 2014
Christian Friedrich – On Something New / Dirt in a Hole

Met de eerste solotentoonstelling van Christian Friedrich (1977, DE) bood De Hallen Haarlem een podium 
aan een spraakmakend jong talent. Friedrich studeerde theologie en filologie alvorens naar de kunstacademie 
te gaan, en is lastig vast te pinnen op één artistieke methode. Zo produceert hij beeldhouwkunst, geënsceneerd 
videowerk en monologen, die hij in een tentoonstelling meestal onderdeel maakt van een dwingende tentoon-
stellingsarchitectuur. Opvallend aan Friedrichs werk zijn de grote contrasten tussen de werken onderling: in 
de serie Types, bijvoorbeeld, verwijst hij expliciet naar de strakke sculpturen van de Minimalisten, terwijl hij in 
een video-installatie als The Stone That The Builder Rejected Twice een barokke wereld oproept die de grenzen 
van de kitsch opzoekt. De tentoonstelling van Friedrich is een coproductie van De Hallen Haarlem en Gra-
zer Kunstverein. De kunstenaar heeft voor dit project nieuw werk kunnen maken met ondersteuning van het 
Mondriaan Fonds.
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Christian Friedrich 

Michel Auder



 

20 september t/m 30 november 2014
Michel Auder – Large As Life

De Hallen Haarlem presenteerde een grote solotentoonstelling met de Frans-Newyorkse filmmaker en kunste-
naar Michel Auder (1945). Na de tentoonstelling van Charles Atlas in De Hallen Haarlem in 2012, volgde met 
Auder een nieuw overzicht van een invloedrijke, oudere kunstenaar die lang onder de radar van het grote pu-
bliek is gebleven. Auder is een onvermoeibaar chroniqueur die sinds de jaren ’60 met zijn camera’s, van Super 8 
tot iPhone, gebeurtenissen in zijn omgeving en in het leven van zijn kunstenaarsvrienden vastlegt. Oorspron-
kelijk beïnvloed door de Franse Nouvelle Vague, ontwikkelde hij een eigen filmgenre dat pingpongt tussen dag-
boekachtige homevideo en experimentele speelfilm. De tentoonstelling in De Hallen Haarlem concentreerde 
zich op verschillende periodes in Auders carrière: van vroege experimentele speelfilms als Keeping Busy (1969) 
en Cleopatra (1970) tot aan met een iPhone gemaakt recent werk. De benedenruimte van de Vleeshal was ge-
wijd zijn aan videowerken, de bovenverdieping van de Vleeshal gaf de bezoeker een cinematografische erva-
ring. Deze tentoonstelling volgde op presentaties van Auders werk vorig jaar in de Kunsthalle Basel, Cultur-
gest in Lissabon en Portikus Frankfurt, die een hernieuwde aandacht voor zijn werk brachten. 

De Hallen Haarlem verwierf recentelijk vijf filmwerken van Auder: Chronicles (Morocco) (1971-72), Polaroid 
Cocaine (1993), Endless Column (2011),Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To 
See Me Looking Back At You) (2012) en The Town (1999).
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13 december 2014 t/m 1 maart 2015
Up close and Personal 

Sven Augustijnen (BE), Jo Baer (US), Rosa Barba (IT), Thierry De Cordier (BE), Eamonn Harnett (NL), 
David Hammons (US), Dorota Jurczak (PL), Hassan Khan (EG), Meiro Koizumi (JP), Steve McQueen (UK), 
George Minne (BE), Matt Stokes (UK), Wolfgang Tillmans (DE) en Taocheng Wang (CN)

Beroering stond centraal in de internationale groeps tentoonstelling Up close and Personal die te zien was in De 
Hallen Haarlem. Kunst heeft het vermogen om de kijker direct te raken, een sensatie die voorafgaat aan taal 
en denken. In Up close and Personal gingen kunstenaars op uiteenlopende manieren om met beroering. De ten-
toonstelling was samengesteld door conservator Xander Karskens en directeur Ann Demeester. 

13 december 2014 t/m 1 maart 2015
Melanie Gilligan – The Common Sense

Casco, de Appel arts centre en De Hallen Haarlem presenteerden gezamenlijk The Common Sense, een nieuw 
filmproject van de in Londen en New York woonachtige kunstenaar Melanie Gilligan. De productie van de film 
werd mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen twee presentatie-instellingen en een museum.

Onafhankelijk van elkaar delen Casco, de Appel arts centre en De Hallen Haarlem een interesse in het werk 
van Melanie Gilligan, een kunstenaar wier werk internationaal getoond en geprezen is, maar in Nederland nog 
relatief onbekend is. Gilligans werk gaat in op wat wellicht de cruciale vraag van onze tijd is, namelijk hoe om 
te gaan met de intrinsieke fouten van het ultiem doorgevoerde kapitalisme. The Common Sense werd opeen-
volgend tentoongesteld in de drie instellingen in de vorm van een mini dramaserie. In Casco werden de eerste 
afleveringen getoond met achtergrond materiaal. De Hallen Haarlem focuste op de verhaallijn waarin sociale 
onrust centraal staat en bij de Appel arts centre keert de samenleving terug naar structuur en orde. De periodes 
van de tentoonstellingen overlapten elkaar gedeeltelijk, waarbij op één dag (24 januari 2015), alle exposities te-
gelijkertijd open waren. De nieuwe filmproductie werd toegevoegd aan de permanente collectie van het Frans 
Hals Museum| de Hallen Haarlem.
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Andere Publieksactiviteiten en Publicaties

Publieksactiviteiten Frans Hals Museum

Schrijfster Els Kloek, die een boek over Kenau publiceerde, verzorgde enkele lezingen in het museum. Op 8 
maart – Internationale Vrouwendag – mochten alle vrouwen gratis het museum bezoeken. Daarnaast waren 
er verschillende ‘Kenau’ kinderworkshops. 

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vond op vrijdagmiddag 14 maart in de Gehoorzaal van 
Teylers Museum een cultuurdebat plaats. Het debat was een initiatief van de grote Haarlemse culturele instel-
lingen om inzicht te geven in wat de Haarlemse politiek wil met de cultuur in de komende jaren. Lijsttrekkers 
en andere vertegenwoordigers van de Haarlemse politieke partijen gingen in gesprek met moderator Ruben 
Maes, de zaal en met elkaar.

Voorafgaand aan het museumweekend vond op vrijdag 4 
april van 17–20 uur de Burenavond plaats. In samenwerking 
met het Historisch Museum Haarlem konden ca. 275 buren 
kennismaken met de sterke vrouwen van Haarlem. Ze wer-
den persoonlijk ontvangen door ‘Kenau’.

Tijdens het museumweekend op 5 en 6 april verzorgde res-
taurator Abbie Vandivere twee lezingen over de restauratie  
van drie schilderijen die te zien waren op de tentoonstelling 
Kenau. Heldin of helleveeg? waaraan zij enkele maanden ge-
werkt had. Op zondag was het druk in het Frans Hals Atelier 
– er kon met Vrolijke Frans geknutseld worden. 

In hetzelfde weekend als de Open Monumentendagen was 
de aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Haarlem met 
het gratis festival 023 Uur Haarlem Cultuur. Twee dagen 
lang bruiste de stad met talloze optredens, previews, work-

shops, tentoonstellingen, proeflessen en rondleidingen op het gebied van muziek, theater, film, geschiedenis, 
dans, kunst, mode, literatuur en meer. In het Frans Hals Museum kon er twee dagen naar hartenlust geknutseld 
worden in het Frans Hals Atelier. 

Op 10 oktober vond de spraakmakende opening van de tentoonstelling Emoties – Geschilderde gevoelens in de 
Gouden Eeuw plaats. Het trio Kata vertolkte ‘Salut d’Amour’ van sir Edward Elgar, gevolgd door speeches van 
Ann Demeester, gastconservator Gary Schwartz en Prof. Dr. Nico Frijda. Zanger Jacques Herb vertolkte zijn 
overbekende smartlap Manuela en ter afsluiting klonk Happy van Pharell Williams. Gary Schwartz nodigde 
wethouder Yfke Sikkema uit om te dansen. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Emoties – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw interviewde Frénk 
van der Linden op 26 oktober acteur Bert Luppes, violist Sven Arne Tepl, danseres Yanaika Holle en beeldend 
kunstenaar Jeroen Eisinga in de Toneelschuur over het uitbeelden van emoties in de kunst.

Op de familiedag op zondag 16 november klonken er smartlappen in de museumzalen, was er troostrijk lek-
kers verkrijgbaar bij de koeck ende soetwarenkraam en verrasten acteurs de bezoeker met hun emoties. Daar-
naast kon de hele familie aan de slag in het Frans Hals Atelier. 
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Publieksactiviteiten De Hallen Haarlem

De opening van de tentoonstelling Superficial Hygiene 
viel samen met de derde editie van Haarlemse Lente, een 
samen werkingsverband van de Haarlemse hedendaagse 
kunst instellingen. Tijdens de zeer druk bezochte opening 
was er een performance van kunstenaars Gabriel Lester & 
Jonas Lund, uitgevoerd door Thomas Elbers (beter bekend 
als Kypski). De presentatie van Robert van Raffe werd offi-
cieel geopend door überdandy Jort Kelder, met booklaunch 
van de publicatie Zonder filter. In het weekend bood het mu-
seum goed bezochte flitsrondleidingen aan.

Tijdens de opening van de tentoonstelling LUCHT! in de  
Nederlandse kunst sinds 1850 organiseerde De Hallen Haar-
lem i.s.m. kunstenaar Rob Sweere de performance Silent 
Sky. Belangstellenden werden door het museum uitgeno-
digd om gelegen op de rug, een half uur naar de lucht te kij-
ken. Wereldwijd vond dit project al plaats in o.a. Groenland, 
Korea, Mexico, Turkije en de VS. Rob Sweere legde dit vast 
op een foto, die onderdeel werd van zijn groeiende serie  
Silent Sky Project# en die ook in het museum te zien was als 
onderdeel van LUCHT!.

Het nieuwe culturele seizoen barstte in Haarlem los met het gratis festival 023 Uur Haarlem Cultuur. De Hallen  
Haarlem stelde de deuren van de Vleeshal open en gaf een preview van de tentoonstelling van Michel Auder.  
Deze werd zeer druk bezocht.

Op donderdagavond 25 september presenteerde De Hallen Haarlem een screening van video’s en films van ge-
renommeerd filmmaker Michel Auder. Conservator Xander Karskens liet in vogelvlucht Auders rijke oeuvre 
zien, aan de hand van de thema’s The Factory, voyeurisme, (zelf)portret en videoclip. Deze dag gold er gratis 
entree voor Subbacultcha!-lezers. 

De Hallen Haarlem presenteerde op 9 oktober i.s.m. het Haarlemse 3D Lab een lezing over 3D printen, met als 
spreker de internationaal gelauwerde ontwerper Ted Noten. 

Op donderdag 6 november presenteerde De Hallen Haarlem een artist talk van Christian Friedrich. De kun-
stenaar gaf toelichting op zijn werk, in het bijzonder op zijn tentoonstelling in De Hallen Haarlem. Gastheren 
van deze avond waren conservator Xander Karskens en Krist Gruijthuijsen, artistiek directeur van het Grazer 
Kunstverein (co-producent van deze expositie).

De tweede bijeenkomst van Eerste Hulp bij Kunst vond plaats op de avond van 12 november in De Hallen 
Haarlem. Onder leiding van ‘hulpverleners’ Ann Demeester en Xander Karskens werd het publiek meer ver-
teld over hedendaagse beeldende kunst in het algemeen en film en video in het bijzonder. Gastsprekers waren 
Jaap Guldemond, Petra Heck en Constant Dullaart.

Van 18 t/m 24 december stond Serious Request 3FM met het Glazen Huis op de Grote Markt. De Hallen Haar-
lem heeft deze gelegenheid te baat genomen om de talloze voorbijgangers te attenderen op het bestaan van 
De Hallen door vier grote afbeeldingen op de gevel van het gebouw te plaatsen. Een daarvan was een foto van 
Koos Breukel van 3FM-icoon Giel Beelen. Deze foto is in een exclusieve oplage van twee verkocht waarbij de 
opbrengst ten goede kwam aan het goede doel van Serious Request.

 

 

EersteHulpBijKunst-A0.indd   1 09-09-14(w37)   13:47
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Publicaties

Lucht! in de Nederlandse kunst sinds 1850
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Tekst: Antoon Erftemeijer; 132 pagina’s, vormgeving: Willem  
Morelis

Emoties – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw
Frans Hals Museum, Haarlem / nai010 Uitgevers, Rotterdam. Concept Anna Tummers met dank aan Karel 
Schampers en gastconservator Gary Schwartz. Essays: Gary Schwartz, Machiel Keestra. Overige teksten: 
Gary Schwartz, Jettie Rozemond, David Taylor, Ann Demeester (voorwoord) 152 pagina’s, vormgeving: Bregt 
Balk. De catalogus verscheen ook in het Engels: Emotions – Pain and pleasure in Dutch painting of the Golden Age

Het fenomeen Frans Hals 
Frans Hals Museum, Haarlem / nai010 Uitgevers, Rotterdam. Tekst: Antoon Erftemeijer; 168 pagina’s,  
vormgeving: Bregt Balk.

Frans Hals Museum, hoogtepunten
Frans Hals Museum, Haarlem. Samenstelling en teksten: Antoon Erftemeijer, Henriëtte Fuhri Snethlage en 
Neeltje Köhler, vormgeving: Bregt Balk.
 

Collectie

Aankopen

Moderne/Hedendaagse Kunst
•	 Melanie	Giligan,	The Common Sense, filminstallatie, 2014
•	 Erik	van	Lieshout,	The Basement, filminstallatie, 2014, gezamenlijke aankoop van Frans Hals Museum |  

De Hallen Haarlem en Stedelijk Museum Amsterdam
•	 Berndnaut	Smilde,	Nimbus	de	Hallen,	kleurenfoto,	2014
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Schenkingen 

Glas en Keramiek
•	 Willem	Gerritszn.	Verstraeten,	Majolica	bord,	ca.	1640,	schenking	particulier

Moderne/Hedendaagse Kunst
•	 Erkka	Nissinen,	Tilaa massa tilassa massa litassa maalit: ali tila (Material Conditions – Inner Spaces),	video	

installatie,	schenking	Aankoopfonds	Andaz	/	The	Minds	Eye,	in	gezamenlijk	eigendom	met	Stedelijk		
Museum	Amsterdam

•	 Koos	Breukel,	portret Karel Schampers,	kleurenfoto,	schenking	kunstenaar
•	 Koos	Breukel,	portret Anneke Bakker,	kleurenfoto,	schenking	kunstenaar
•	 Koos	Breukel, portret Giel Beelen,	kleurenfoto,	schenking	kunstenaar
•	 Casper	Faassen,	Gezicht op Haarlem,	kleurenfoto,	schenking	Casper	Faassen	/	Kahmann	Gallery

Bruiklenen

Langdurige bruiklenen inkomend
•	 Pieter	Claesz, Stilleven met een Roemer, een citroen, brood en een Berkemeier,	1642,	olieverf	op	paneel,		

bruikleen	particulier

Kortdurende bruiklenen inkomend
Frans Hals Museum

•	 Kenau.	Heldin	of	helleveeg?:	11
•	 Bloemenpracht	en	tulpenvazen:	2
•	 Conversation	Piece	VI:	Rineke	Dijkstra	|	17de-eeuwse	portretten:	9
•	 Emoties	–	Geschilderde	gevoelens	in	de	Gouden	Eeuw:	61

De Hallen Haarlem
Superficial	Hygiene:	27

•	 Robert	van	Raffe	–	Zonder	filter:	1
•	 LUCHT!	in	de	Nederlandse	kunst	sinds	1850:	133
•	 Christian	Friedrich	–	On	Something	New	/	Dirt	in	a	Hole:	5
•	 Michel	Auder	–	Large	As	Life:	24
•	 Up	close	and	Personal	–	Featuring	The	Common	Sense	van	Melanie	Gilligan:	13

Retour langdurige bruiklenen
•	 Jan	Salomonsz	de	Bray,	Portret van een zesjarige jongen,	bruikleen	Koninklijk	Kabinet	van	Schilderijen	

Mauritshuis	
•	 Cornelis	Dusart,	Boerenherberg,	bruikleen	Koninklijk	Kabinet	van	Schilderijen	Mauritshuis
•	 Pieter	van	Laer,	Landschap met jagers,	bruikleen	Koninklijk	Kabinet	van	Schilderijen	Mauritshuis
•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen: het gevoel,	het gezicht, het gehoor, de reuk, de smaak,	bruikleen	

Koninklijk	Kabinet	van	Schilderijen	Mauritshuis
•	 Pieter	Jansz.	Post,	Duinlandschap met\hooischelf,	bruikleen	Koninklijk	Kabinet	van	Schilderijen	

Mauritshuis
•	 Frans	Hals,	Twee lachende jongens,	bruikleen	Hofje	van	Aerden
•	 Edward	Collier,	Stilleven met rokersattributen, kruik en pasglas,	bruikleen	particulier
•	 Roelant	Savery,	Bloemstilleven,	bruikleen	particulier
•	 Jan	Jansz.	van	de	Velde,	Stilleven met pasglas en krabben,	bruikleen	particulier
•	 Jan	van	Goyen,	Rivierlandschap met vissersschuiten,	bruikleen	particulier
•	 Jan	van	Goyen,	IJsgezicht,	bruikleen	particulier
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•	 Salomon	Jacobsz	van	Ruysdael,	Landschap met de kapel en de ruïne van het kasteel van Egmond,	bruikleen	
particulier

•	 Jacob	Isaaksz	van	Ruisdael,	Boslandschap met een waterplas,	bruikleen	particulier
•	 Job	Adriaensz	Berckheyde,	Interieur van de Sint Bavo in Haarlem,	bruikleen	particulier

Kortdurende uitgaande bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen
Oude Kunst 
schilderijen	 	13	 	
overige	objecten	 	9		

Moderne Kunst
schilderijen	 115	
werk	op	papier	 	32
overige	objecten	 	18

Registreren/inventariseren

•	 Herinrichten	depot	kunstnijverheid	ca.	2.500	objecten	voorzien	van	nieuwe	standplaatsen	en	registratie.
•	 In	huis	verhuizing	schilderijen	en	werk	op	papier	van	extern	depot	terug	naar	museum	depot
•	 ca.	1.000	objecten	voorzien	van	nieuwe	standplaatsen	en	registratie.

Restauraties

•	 Zestiende-eeuwse	lijst	van:	Maerten	van	Heemskerck,	De profeet Jesaja voorspelt de terugkeer van de Joden uit 
de ballingschap,	os	I-173.	

•	 Presentabel	maken	Alexander	Hugo	Bakker	Korff,	Interieur met zittende naaiende vrouw,	os-I-771.
•	 Presentabel	maken	Hendrik	Gerrit	ten	Cate,	Kasteel bij maanlicht,	os-I-577.	
•	 H.M.	Savrij,	Landschap bij Haarlem,	msch	85-462.	
•	 Frans	Hals,	Regenten van het Sint Elisabeth’s Gasthuis in Haarlem,	os	I-114.
•	 Jan	van	Scorel,	De doop van Christus in de Jordaan,	os	I-312.	

 19

Restauratie van De doop van Christus in de Jordaan



•	 Jan	(II)	van	der	Meer,	Gezicht op de Sint Odulphuskerk in Assendelft,	os-I-726.
•	 Karel	van	Mander,	De dans om het gouden kalf,	os	52-26a.
•	 Cornelis	Pietsersz	Holsteijn,	Venus en Amor bewenen de dode Adonis,	os	I-224.
•	 Roelof	van	Zijl,	Venus en Amor,	os	I-85.
•	 Jan	Miense	Molenaer,	De doornenkroning en bespotting van Christus,	H.	Odulphuskerk,	Assendelft.
•	 Presentabel	maken	Johannes	Cornelis	Verspronck,	Portret van Eva Vos,	os	I-337
•	 Presentabel	maken	Johannes	Cornelis	Verspronck,	Portret van Jacobus van Akersloot,	os	I-336	
•	 Presentabel	maken	Ludolf	de	Jongh,	Portret van een onbekende vrouw,	os	I-232
•	 Presentabel	maken	Michiel	Jansz.	Van	Mierevelt,	Portret van Geertruyt van der Dussen,	os	I-92	
•	 Presentabel	maken	De	Grebber,	Feestmaal van de officieren en onderofficieren van de St. Jorisdoelen,	os	I-98.
•	 Conserverende	behandeling	(verfbladders	consolideren	en	vlakken)	Harrie	Peters,	zonder titel,	mschbk	81-

239.	
•	 Conserverende	behandeling	(verf	consolideren)	H.	Gouwer,	De Maaier,	msch	97-89.	
•	 Conserverende	behandeling	(consolideren	opstaande	verf)	Quirijn	van	Tiel,	Zonnelandschap,	(bruikleen	

van	een	galerie).

Publiekszaken

Marketing 

Resultaten 2014
•	 106.068	bezoekers	Frans	Hals	Museum
•	 47.600	bezoekers	De	Hallen	Haarlem
•	 153.668	bezoekers	totaal	Frans	Hals	Museum	|	De	Hallen	Haarlem	
•	 60%	bezoekers	met	Museumkaart	
•	 15.183	bezoekers	jonger	dan	19	jaar	(incl.	scholen)
•	 16.163	bezoekers	uit	buitenland	(in	het	Frans	Hals	Museum,	geregistreerd	vanaf	mei)
•	 194.810	sessies	op	website	Frans	Hals	Museum
•	 103.610	sessies	op	website	De	Hallen	Haarlem
•	 4.809	volgers	Facebook	Frans	Hals	Museum
•	 2.952	volgers	Facebook	De	Hallen	Haarlem
•	 1.889	volgers	Twitter	Frans	Hals	Museum
•	 3.931	volgers	Twitter	De	Hallen	Haarlem
•	 237	volgers	Pinterest	Frans	Hals	Museum
•	 175	volgers	Pinterest	De	Hallen	Haarlem
•	 484	volgers	Instagram	De	Hallen	Haarlem
•	 5.270	ontvangers	nieuwsbrief	De	Hallen	Haarlem
•	 3.514	ontvangers	nieuwsbrief	Frans	Hals	Museum

•	 € 1.913.529	is	de	mediawaarde	van	de	gratis	publiciteit	die	we	in	2014	in	de	geschreven	pers	(excl.	online)	hebben		
vergaard.

FHM | DHH in de pers (selectie)
•	 Op	14	januari	werden	er	opnames	gemaakt	voor	het	programma	Koffietijd van RTL4	waarin	aandacht	

wordt	geschonken	aan	de	tentoonstelling	van	Glenn	Brown	en	er	een	bezoek	werd	gebracht	aan	het	restau-
ratieatelier.	Daar	werd	door	Ann	Demeester	en	de	restauratoren	een	uitleg	gegeven	bij	de	restauratie	van	
het	schilderij	De doop in de Jordaan	van	Jan	van	Scorel.	

 20



•	 Met	schrijfster	Els	Kloeck	die	een	boek	over	Kenau	publiceerde	werd	een	rondgang	gemaakt	door	het	mu-
seum	voor	het	VPRO programma Nooit meer slapen.

•	 Ook	dit	jaar	was	het	museum	weer	in	trek	bij	diverse	filmploegen.	Zo	kwam	een	Japanse	ploeg	speciaal	voor	
de	tulpengekte.	De	BankGiro	Loterij	maakte	op	4	september	opnames	in	het	museum	voor	prijsuitreikin-
gen.	Bijzonder	waren	de	opnames	voor	het	nieuwe	AvroTros	kinderprogramma	Museum Undercover	op	
14	oktober.	Op	zaterdag	8	november	gevolgd	door	live	opnames	met	drie	filmploegen	tegelijk	die	startten	
om	7	uur	’s	ochtends.	

•	 Opium en Koffietijd besteedden	aandacht	aan	de	tentoonstelling	Emoties – Geschilderde gevoelens in de 
Gouden Eeuw.	Op	20	november	bezocht	de	directeur	van	de	Hermitage	Kathelijne	Broers	de	tentoonstel-
ling	voor	Opium.	Gary	Schwartz	leidde	Loretta	Schrijver	van	Koffietijd	rond	over	de	tentoonstelling;	Char-
lotte	Wiethoff	praatte	haar	bij	over	de	ontwikkelingen	van	het	lezen	van	emoties	door	de	computer	in	het	
Emolab.	

•	 Voor	de	tentoonstelling	Emoties – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw	werden	diverse	persberich-
ten verstuurd.	Het	bureau	Show-on-show	zorgde	voor	een	wereldwijde	verspreiding	van	het	persbericht.	
Gastconservator	Gary	Schwartz	praatte	de	Nederlandse	pers	bij	op	een	drukbezochte	persbijeenkomst.	
Dit	leverde	een	groot	aantal	artikelen	op	in	de	geschreven	pers.	Ook	de	samenwerking	met	diverse	universi-
teiten	voor	het	Emolab	trok	aandacht	in	de	pers.	De	tentoonstellingen	van	Rineke	Dijkstra	en	Emoties	in	het	
Frans	Hals	Museum	genereerden	veel	free	publicity	in	tijdschriften	als	Zin,	Plus,	Residence,	Jan,	Nouveau,	
Villa	d’arte,	Kunstbeeld	en	diverse	omroepbladen.

•	 Over	de	nieuwe	directeur	Ann Demeester	verschenen	diverse	artikelen	onder	andere	in	OPZIJ	met	cover-
foto,	Trouw,	Viva	en	de	Belgische	uitgaven	Knack	en	de Morgen.	In	september	2014	was	zij	tafelgaste	bij	het	
populaire	programma	De Wereld Draait Door.	Daarnaast	was	zij	als	vaste	presentator	te	zien	bij	Avrotros	
Opium	en	leverde	zij	een	maandelijkse	bijdrage	aan	het	VPRO’s	radioprogramma	Nooit meer slapen.	

Acties
•	 De	samenwerking met Amsterdam Marketing	werd	ook	in	2014	voortgezet.	Het	Frans	Hals	Museum	is	

opgenomen	in	het	programma	van	de	Metropool	Amsterdam.	De	IAmsterdam	card	wordt	steeds	meer	ge-
bruikt	in	het	museum.	

•	 Haarlem Marketing	besteedde	begin	2014	veel	aandacht	aan	Kenau	en	zette	vooral	in	op	de	toeristen	die	het	
Haarlem	van	Kenau	Simonsdr	Hasselaar	wilden	komen	bezoeken.	Samen	met	het	museum	werd	een	Ke-
nauwandeling	ontwikkeld.	De	film	Kenau	en	de	diverse	publicaties	hielpen	duidelijk	mee	aan	het	succes	van	
de	kleine	expositie	in	het	Frans	Hals	Museum.

•	 Op	zondag	2	februari	2014	nam	voormalig	directeur	Karel	Schampers	ruim	tweehonderd	Museumkaart-
houders	nog	één	keer	aan	de	hand	langs	topstukken	die	zowel	zijn	kijk	op	hedendaagse	kunst	als	de	rijke	
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collectie van De Hallen Haarlem weerspiegelen. Hij gaf exclusief voor Museumkaarthouders een inleiding 
op zijn afscheidstentoonstelling.

•	 Bij	de	tentoonstelling	LUCHT! werd een fotoactie georganiseerd: publiek werd gevraagd hun mooiste 
zomerlucht in te zenden, zo maakten ze kans op eeuwige roem. De mooiste foto’s werden namelijk getoond 
aan de Grote Markt in Haarlem. 

•	 Op	30	en	31	augustus	werd	de	tentoonstelling	Emoties gepromoot op de UITmarkt in Amsterdam. Daar-
naast deed het museum dit jaar mee met een Vrolijke Frans-kraam op de Junior UITmarkt. De fotoborden 
bleken een groot succes, evenals de inzet van een echte ‘Frans Hals’ bij de kraam van Vrolijke Frans. De 
speciale prijsvraag leverde veel reacties op.

•	 Andere	voorbeelden	van	acties:
 - Lezersaanbieding in de Varagids bij de tentoonstelling Emoties
 - Museumkaart-lunchaanbiedingen voor Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem
 - Glamcult, Subbacultcha! en Cineville lezersaanbiedingen en winacties voor De Hallen Haarlem
 - Superficial selfie: maak een selfie en gebruik #superficialselfie, maak kans op een jaar lang gratis entree tot  

 De Hallen Haarlem
 - Personeelsaanbieding voor KLM bij de tentoonstelling LUCHT!
	 -	Lezersaanbieding	in	de	AVRO	Bode	bij	de	tentoonstelling	LUCHT!
	 -	AVROTros-aanbieding	met	lezing	van	Gary	Schwartz,	concert	door	ensemble	Barocco	Locco	en	een		 	

 lunch 
 - Nouveau lezersaanbieding
	 -	NS	actie	2	=	1	bij	de	tentoonstellingen	LUCHT!, Rineke Dijkstra, Michel Auder en Christian Friedrich

Betaalde publiciteit
•	 Tussen	13	en	28	december	waren	er	21	spots	van	7	seconden	te	zien	bij	Ster + Cultuur voor de tentoonstelling 

Emotie – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw.
•	 In	2014	werden	er	voor	elke	tentoonstelling	in	het	Frans	Hals	Museum	flyers gemaakt. Deze werden o.a. 

verspreid in hotels en cafés in Amsterdam, bij bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en diverse plekken 
in	Haarlem.	Het	familieprogramma	Vrolijke	Frans	werd	speciaal	gepromoot	met	een	flyer	en	A2	affiches op 
plekken	als	kinderdagverblijven	etc.	en	met	Mupi-affiches	in	Haarlem.	Ook	de	A0-affiches	voor	de	tentoon-
stelling Emoties was in diverse steden te zien. Voor De Hallen Haarlem werd voor elk tentoonstellingscluster 
hedendaagse	kunst	en	voor	de	zomertentoonstelling	een	flyer	geproduceerd	en	verspreid.	LUCHT! werd in 
een outdoor en indoor campagne gepromoot in Haarlem en omgeving.
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•	 De	inzet	van	grote raamstickers	werd	in	2014	uitgebreid	met	de	beplakking	van	de	ramen	van	de	Verweijhal	
en	die	van	de	voormalige	lunchroom	Doria.	Voor	het	Frans	Hals	Museum	hebben	we	ook	de	ramen	beplakt	
van	het	museum	zelf	en	kantoorboekhandel	Muys.	

•	 Mediabureau BKK	verzorgde	in	2014	voor	het	Frans	Hals	Museum	de	advertenties	in	dag-	en	weekbladen	
bij	verschillende	tentoonstellingen.	De	paginagrote	advertenties	in	Volkskrant,	NRC	Handelsblad,	Parool	
en	Trouw	voor	de	tentoonstelling	Emoties	trokken	de	aandacht.	Voor	De	Hallen	Haarlem	verschenen	adver-
tenties	in	onder	meer	Volkskrant,	NRC	Handelsblad,	Metropolis	M	en	Frieze.
Online

•	 Facebook	nam	in	2014	een	vlucht	bij	het	Frans	Hals	Museum.	Vooral	vijftigers	worden	steeds	actiever	op	
Facebook en Twitter	en	het	aantal	volgers	nam	behoorlijk	toe.	Vooral	mooie	afbeeldingen	van	werken	uit	
het	museum	doen	het	goed.	Evenementen	worden	soms	ook	betaald	gepromoot	door	het	museum	om	meer	
aandacht	te	genereren.

•	 Voor	De	Hallen	Haarlem	vond	er	een	verschuiving	plaats:	het	aantal	volgers	op	Facebook	had	slechts	een	
kleine	groei,	op	Twitter en Instagram	daarentegen	werd	het	museum	steeds	meer	gevolgd.

•	 Het	gebruik	van	korte	introductiefilmpjes	heeft	in	2014	definitief	een	plek	gevonden	in	de	promotie	van	
tentoonstellingen.	Er	werden	teasers	gemaakt	bij	Conversation	Piece	IV:	Rineke	Dijkstra	|	17e-eeuwse	por-
tretten,	Emotie – Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw	en	LUCHT! in de Nederlandse kunst sinds 1850.	De	
filmpjes	werden	ter	plekke	in	het	museum	vertoond,	maar	ook	online	via	onze	eigen	websites,	YouTube	en	
sinds	kort	ook	via	ArtTube.

Culturele educatie scholen

Het	museum	heeft	in	2014	een	recordaantal	leerlingen	ontvangen:	9837,waarvan	9334	in	het	Frans	Hals	Mu-
seum	en	503	in	De	Hallen	Haarlem.	Wij	voeren	een	actief	educatief	beleid	in	het	Frans	Hals	Museum,	en	een	
passief	beleid	in	De	Hallen	Haarlem.	In	de	toename	van	het	aantal	basisschoolleerlingen	speelt	de	vernieuwde	
aanpak	van	het	Cultuurmenu	van	de	Gemeente	Haarlem	een	grote	rol:	het	heeft	er	toe	geleid	dat	er	via	dit	menu	
in	plaats	van	30	klassen	per	jaar,	nu	rond	de	110	klassen	het	museum	hebben	bezocht!

Het	museum	biedt	scholen	een	uitgebreid	educatief	programma:	voor	basisscholen	en	het	voortgezet	on-
derwijs	is	er	een	keuze	uit	20	verschillende	programma’s.	Ze	variëren	van	interactieve	museumwandelingen,	
audiotours,	kijk	&	doe	tochten	tot	workshops	met	verschillende	thema’s	in	het	Frans	Hals	Atelier.	

Bijzonder	voor	het	basisonderwijs	blijft	de	door	Frans	Hals	geportretteerde	Cornelia	Vooght	die	uit	haar	
lijst	stapt	en	jonge	leerlingen	een	spannend	verhaal	laat	beleven	in	het	museum.	Ook	de	kijk&	doetochten	blij-
ven	populair,	evenals	de	museumwandelingen	over	de	Gouden	Eeuw.	Voor	het	Voortgezet	onderwijs	is	een	
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nieuwe workshop ontwikkeld vanuit een heel ander vak: het vak beroepenoriëntatie. Leerlingen C&M bekij-
ken het museum vanuit de bedrijfsmatige kant en ontdekken welke competenties medewerkers moeten hebben 
om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Het museum staat hier model voor vele bedrijven in de culturele sector.

Voor het eerst is in het schooljaar 2013-2014 veel aandacht besteed aan basisschoolleerlingen van groep 7 
waarbij een museumbezoek niet centraal staat. Dankzij een subsidie van het VSB fonds is een speciaal project 
gelanceerd waarin zij op school opgeleid worden tot Frans Hals Expert. Onderdeel hiervan is een digitale les 
en een gratis werkboekje. Dat heeft 50.000 leerlingen in heel Nederland opgeleverd die ‘alles’ weten van Frans 
Hals. In september zijn er nog eens 30.000 boekjes herdrukt die opnieuw door de partner, Young Crowds in 
Amstelveen, nu tegen kostprijs, worden verspreid. 

‘Wie wat bewaart heeft wat’ en ‘stappen in de stad’ zijn de twee samenwerkingsprojecten van de Haarlemse 
erfgoedinstellingen. ‘Wie wat bewaard heeft wat’ is bestemd voor alle leerjaren van de basisschool. Binnen dit 
project ontvangen het Frans Hals Museum en Teylers Museum om en om de groepen 1 en 2. Het project draait 
nu met succes voor het zevende jaar. ‘Stappen in de stad’ is bedoeld voor de groepen 8 van het basisonderwijs 
en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Na een introductiefilm op school maken de leerlingen volgens 
de instructies op een app een rondgang door de stad, waarbij zij ontdekken wat er waar is van bekende Haar-
lemse legendes. Het Frans Hals Museum participeert in het verhaal van Damiate.

In totaal bezochten 15.183 kinderen en jongeren beide musea: 1428 De Hallen Haarlem en 13.755 het Frans Hals 
Museum. In De Hallen Haarlem kwamen 925 jongeren en kinderen op eigen gelegenheid, in het Frans Hals 
Museum 4421. 

Alle programma’s voor scholen, jeugd en families worden uitgevoerd door een vast team rondleiders en 
workshopleiders. Rian Peeperkorn, workshopleider schreef een uitgebreide handleiding voor rondleiders en 
workshopleiders waarin alle programma’s voor het basisonderwijs gedetailleerd staan beschreven. 

De afdeling educatie kan niet goed functioneren zonder stagiaires. Martina Halsema, student aan de Am-
sterdamse Academie voor Beeldende Vorming en Hanan de Sain van de Reinwardt Academie in Amsterdam 
werkten tijdens hun stage diverse lessen uit en bedachten thema’s en opdrachten voor Vrolijke Frans; Durk-
je Moerman studente aan de hbo-opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) van de NHL in 
Leeuwarden voegde onder meer voorbereidings- en verwerkingslessen toe aan alle programma’s van het ba-
sisonderwijs. Ook ontwikkelde zij een dramaworkshop Emoties samen met workshopleider Renée Roebbers 
voor leerlingen van 11- 13 jaar. Berber Buis, oud-stagiaire bedacht nieuwe thema’s voor Vrolijke Frans en werkte 
ze uit. Bregt Balk gaf de speurvellen hun nieuwe vorm. 
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Publieksbegeleiding

Vrolijke Frans
In 2014 is het in het jaar daarvoor gestarte programma Vrolijke Frans op Zondag met de hele familie voortge-
zet. Families kunnen op zondagmiddag met een Vrolijke Frans speurtocht het museum inlopen en aan de hand 
van een thema met elkaar een aantal schilderijen bekijken en bespreken. Daarna kunnen ze met elkaar aan de 
slag in het Frans Hals Atelier: bij elk thema is een creatieve opdracht voorbereid, waaraan de hele familie met 
elkaar kan werken. In de loop van het jaar is deze formule steeds verder geprofessionaliseerd. Vanaf de herfst 
is veel aandacht besteed aan de pr en marketing: er is een enthousiasmerend filmpje voor de website gemaakt, 
er zijn flyers en affiches verspreid op locaties waar veel gezinnen komen en tenslotte zijn er grote affiches in de 
stad te zien geweest. 

Twee keer werd dit jaar de succesvolle kindercursus voor kinderen: ‘Hoe word ik een schilderijenspecialist’ 
gehouden. De cursus bestaat uit acht lessen en elke cursusmiddag behandelt een thema dat direct aansluit bij 
de collectie van het museum: over het schilderen op doek of paneel, over verf en verfstoffen, penseelstreken en 
kwasten, perspectief en ruimte, het werk van een restaurator of de omlijsting van een schilderij. In de cursus 
leren kinderen te kijken naar schilderijen. Niet alleen naar wat is voorgesteld, maar ook hóe de schilderijen zijn 
gemaakt, wat er eigenlijk onder de verf zit, of waarom een schilderij is ingelijst. De cursus werd gegeven door 
Rian Peeperkorn en Annette Vorderhake, beide ervaren museumdocenten in het Frans Hals Museum en zijn 
geschikt voor kinderen van 7 – 12 jaar. In de kleine schoolvakanties waren er verschillende workshops voor kin-
deren in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. 

Audiotour/App
Bij de tentoonstelling Karels Keuze – Terugblik op de hedendaagse kunst werd voor het eerst in De Hallen Haar-
lem een audiotour aangeboden, ingesproken door Karel Schampers zelf. Deze persoonlijke toelichting paste 
bijzonder goed bij de aard van de tentoonstelling en werd door ca. 80% van de bezoekers beluisterd. 

Het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem kunnen sinds maart 2014 ‘ontdekt’ worden met officiële 
apps. Deze laten de gebruiker via zijn smartphone weten wat er te doen is in de museums en bieden actuele en 
praktische informatie over openingstijden, activiteiten, tentoonstellingen en bereikbaarheid. De apps bevatten 
ook audiotours of tekstuele toelichting bij kunstwerken, en kunnen dus gebruikt worden als audio-apparaten. 

De officiële Frans Hals Museum app bevat audiotours die toelichting geven bij hoogtepunten uit de collectie 
schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw, over speciale thema’s (de geschiedenis van het gebouw) en over bijzon-
dere tentoonstellingen, zoals afgelopen jaar bij de tentoonstelling Emoties – Geschilderde gevoelens in de Gou-
den Eeuw. Bij sommige schilderijen is er extra achtergrondinformatie of geven restauratoren en conservatoren 
een persoonlijke toelichting. 

In De Hallen Haarlem is de audiotour/app afhankelijk van het soort tentoonstelling. Zo was er een audio-
tour bij de tentoonstelling LUCHT!: conservator Antoon Erftemeijer lichtte daarop diverse kunstwerken toe, 
een actrice las lucht-gedichten voor en kunstenaar Berndnaut Smilde gaf een toelichting bij zijn eigen kunst-
werk. De app biedt mogelijkheden om op verschillende manieren interessante achtergrondinformatie te geven. 
De apps zijn in de App Store of in de Play Store gratis te downloaden voor iPhone, iPad en Android smartpho-
nes, dus ook in onze museums via het vrij toegankelijke WiFi netwerk. Voorlopig zijn de apps verkrijgbaar in 
het Nederlands en in het Engels. Het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem zien de apps als een welkome 
aanvulling op de reguliere publieksbegeleiding en zullen deze dan ook verder ontwikkelen. Zo kunnen we in de 
toekomst meer doelgroepen op maat bedienen. Beide apps zijn tot stand gekomen dankzij de gulle gift van een 
liefhebber van het museum, bedacht en ontworpen door ontwerpbureau Fabrique, en gecreëerd met het app 
creatie platform van LayerGloss. 

Diverse
In het kader van het 200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbel Genootschap verscheen een boekje met een 
wandeling langs schilderijen waarop Bijbelverhalen zijn uitgebeeld, van de zondeval uit het eerste Bijbelboek 
Genesis, tot de kruisiging uit het evangelie van Matteus in het Nieuwe Testament.
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Huisvesting 

In het Frans Hals Museum was het belangrijkste aandachtspunt voor 2014 de aansluiting van de be- en ont-
vochtigers op de waterleiding respectievelijk het riool. Het project is in 2014 technisch gerealiseerd en heeft als 
belangrijkste doel het verzekeren van een goed binnenklimaat, gedurende 24 uur. Na deze realisatie richt de 
aandacht zich verder op het inregelen en het verbeteren van de werking van het systeem. Tevens is het depot in 
de loop van het jaar ingericht en in gebruik genomen en zijn deze ruimtes opgenomen in het beveiligingssys-
teem.

Nu in de loop van 2013 de diverse verbouwingen zijn afgerond kon in 2014 de verdere aandacht voor het ge-
bouw zich vooral richten op de normale onderhoudswerkzaamheden.

Aan de zijde van het Groot Heiligland en Nieuw Heiligland zijn alle kozijnen geschilderd en sommigen aan-
gepakt op houtrot. In de gevel van het Frans Hals Museum zijn diverse scheuren weggewerkt en veel voegwerk 
opnieuw aangepakt.

 In De Hallen Haarlem is in 2014 de verwarmingsketel vervangen door meerdere HR-ketels. Deze vervanging 
zal een positief effect hebben op het gasverbruik in de komende jaren. Verder is geconstateerd dat de construc-
tie van de vloer Verweydepot onderhevig is aan doorzakken. Als gevolg hiervan zijn de in het depot aanwezige 
kunstwerken verhuisd naar een extern depot. De herstelwerkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd 
gelijktijdig met de verbouwing van de benedenverdieping, het voormalige cafe Doria, door een externe partij.

Personeel en Organisatie

Personeel

Eind 2014 kende het museum een formatie van 32,5 fte, verdeeld over 44 medewerkers. Daarnaast wordt ge-
bruik gemaakt van de inzet van medewerkers via Paswerk, Uitzendbureau Ervaren Jaren en Uitzendbureau 
65+. Er wordt een ruimhartig stagebeleid gevoerd, zodat studenten tijdens hun studie reeds werkervaring op 
kunnen doen. Sinds 2013 is het museum ook een Erkend Leerbedrijf.
 
Het personeelsuitje vond plaats op maandag 22 september en ging dit jaar naar Den Bosch. Er werd onder an-
dere een bezoek gebracht aan het Noordbrabants Museum en een rondvaart gemaakt over de Binnendieze. 

Personeelsleden

Directie
Ann Demeester – directeur 

Secretariaat
Anneke Bakker – directieassistent (tot 1 juli 2014)
Pieter Jan Peene – directieassistent (van 1 juni 2014 tot 19 september 2014)
Judith Harren – secretariaatsmedewerker
Annejet Houck – secretariaatsmedewerker 
 
Museale Zaken
Anke van der Laan – hoofd 
Anna Tummers – conservator oude kunst (wegens ziekte vervangen door interim conservator)

 26



Antoon Erftemeijer – conservator moderne kunst
Xander Karskens – conservator hedendaagse kunst
Joke van Haaren – projectmedewerker collectie
Karien Beijers – registrar collectie 
Susanna Koenig – registrar tentoonstellingen
Liesbeth Abraham – restaurator
Jorinde Koenen – restaurator 
Mireille te Marvelde – restaurator
Jessica Roeders – restaurator
Anneke Wouters – medewerker conservering
Fred Hoogland – depotbeheerder (tot 1 december 2014)
Cees Visser – medewerker licht en klimaat
Frans van Lieshout – voorman technische dienst
Ulric Roldanus – medewerker technische dienst 

Publiekszaken
Bas van Donselaar – hoofd
Annelieke van Halen – medewerker communicatie De Hallen Haarlem
Monique van Royen – medewerker communicatie Frans Hals Museum
Neeltje Köhler – kunsthistorisch medewerker 
Charlotte Wiethoff – medewerker onderwijs & CKV
Sophie Rietveld – medewerker development ( tot 1 november 2014)
Emma Swaan – medewerker development (vanaf 13 oktober 2014)

Financiën
Rob de Nieuwe – hoofd 
Rita Weijers – boekhoudkundig medewerker

Bedrijfsvoering
John Buch – hoofd
Rien Broertjes – teamcoördinator bewaking & informatie
Sabine Dol – teamcoördinator bewaking & informatie
Ron van den Broek – teamcoördinator beveiliging 
Bob Smit – telefonist 
Laura Alting – baliemedewerkster 
Sandy Bersee – baliemedewerkster
Louise van Dam – baliemedewerkster
Marije van der Giessen – baliemedewerkster 
Piet Hoogland – beveiligingsmedewerker
Fred Lagerweij – beveiligingsmedewerker
Jaap van Munster – beveiligingsmedewerker
Annelies de Nijs – baliemedewerkster
Gerard Nijssen – beveiligingsmedewerker/ medewerker technische dienst bij tentoonstellingen
Peter Roelvink – beveiligingsmedewerker
Ellen van Riessen – beveiligingsmedewerker
Otto Schilling – beveiligingsmedewerker
Joop Schrotenboer – beveiligingsmedewerker 
Ben Suringbroek – beveiligingsmedewerker 
Joop van der Voet – beveiligingsmedewerker
Ruud Weers – beveiligingsmedewerker
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Monique Wentink – beveiligingsmedewerker
Pauline Wijker – baliemedewerkster

Personeelszaken
Gwen Nijbroek-Breuer – HR adviseur

Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging bestond uit Xander Karskens, Neeltje Köhler (tot 1 oktober 2014) en Otto 
Schilling (tot 1 oktober 2014), Monique van Royen (vanaf 1 oktober 2014) en Annelies de Nijs (vanaf 1 oktober 
2014). Het overleg met de directie vond 4 keer plaats.

Gastmedewerkers
Restauratieatelier
Diverse medewerkers van Helicon Conservation Support B.V.
Gini Kingma
Jantine Maessen-den Brok 
Danny Paff
Herman van Putten
Melgert Spaander
Susanne Stangier
Abbigail Vandivere
Annefloor Schlotter 
Pauline Marchand
Pol Bruijs
Annelies van Loon
Jaap Boon
Eric Uffelmans

Museale Zaken
Gary Schwartz  – gastcurator

Inhuur en detachering
Claudette Stapel – directiesecretaresse (tot 29 oktober 2014)
Norma Wijdenes – Ligthart – directiesecretaresse (vanaf 27 oktober 2014)
Ariane van Suchtelen – interim conservator Oude Kunst (vanaf 1 oktober 2014)
Marrigje Rikken – interim conservator Oude Kunst (vanaf 1 november 2014)

Stagiaires
Vera Krijnen
Stephanie Langeveld
Sophia Troll
Martina Halsema 
Hanan de Sain
Jule van Ravenzwaaij
David Taylor
Nina Fontijne
Durkje Moerman
Saskia van Oudheusden
Esmeralda Plompen
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Vrijwilligers
Jettie Rozemond
Marie Stel

Rondleidsters 
Karin ter Beek
Irene van Beek
Evelyn Cnossen
Melanie Ciurai
Chantal Cossais
Giulia Franceschini
Peter van Graafeiland
Betty van Heurn
Els Hoekstra
Ati Kodde
Willien Korthals Altes
Luitgard Maassen
Emmelie de Mol van Otterloo
Maya Mutlu
Rian Peeperkorn
Martijn Pieters
Renee Roebbers
Hans Schaafsma
Veronique Steijn
Anette Vorderhake

Raad van Toezicht 

De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem wordt bestuurd door een directeur/bestuurder met een 
Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhou-
den zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de Code Cultural Gover-
nance.

Cultural Governance
In 2014 zijn de regels van de Code Cultural Governance integraal toegepast. 
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en de operationele gang van zaken van het mu-
seum. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het goedgekeurde beleid en de kwaliteit van 
de organisatie en het management. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in hoeverre de stichting ‘voldoet’ 
aan de Code Cultural Governance. 

Ten aanzien van het risicomanagement wordt in het verslag van de directeur, alsmede in het financiële ver-
slag, informatie opgenomen over de risico’s waaraan het museum is blootgesteld. Deze verslagen, waarin over 
de dagelijkse gang van zaken wordt gerapporteerd, worden opgesteld ten behoeve van de Raad van Toezicht, 
die deze in een van haar vergaderingen bespreekt.

Door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat de communicatielijnen tussen bestuurder en toezichthouder 
voldoende kort zijn en dat de verschafte informatie volledig en helder is.

Een audit-commissie overlegt namens de Raad van Toezicht meerdere keren per jaar met de directeur en 
het hoofd financiën en daarnaast eenmaal per jaar met de accountant van het museum, en rapporteert de be-
vindingen aan de Raad van Toezicht. 
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Samenstelling 
De samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem is in 
2014 gewijzigd. Op 1 april trad de heer drs. J.L. Brentjens af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door de heer 
W.F.T. Corpeleijn.

- De heer J.L. Brentjens (1940) – voorzitter (tot 1 april 2014)  
diverse commissariaten en bestuursfuncties

- De heer W.F.T. Corpeleijn 1948) – voorzitter (vanaf 1 april 2014) 
lid/voorzitter Raad van Bestuur Sibelco N.V., voorzitter RvC Theodoor Gilissen Bankiers N.V. en voorzit-
ter RvC De Stiho Groep.

- Mevrouw M. Bax MBA (1961) 
lid Raad van Toezicht en voorzitter Remuneratie Commissie ASR Insurances; initiatiefneemster ‘Talent 
naar de Top’, lid Raad van Toezicht CSM Nederland NV

- Mevrouw A.P.H.M. Hovius (1961) 
zelfstandig bestuursadviseur en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organisaties in de non-profit- en 
profit sector

- De heer J.M. de Jong (1945) 
lid diverse Raden van Commissarissen en non-profit organisaties

- De heer R. Hendriks (1959) 
commissaris bij Eyeworks en Theodoor Gillisen Bankiers, lid van de Raad van advies van o.a. reclamebu-
reau BSUR. Presenteert freelance voor BNR Nieuwsradio en is columnist bij Emerce. Ruud Hendriks is co-
founder van Startupbootcamp Global, een accelerator die elk jaar 140 startende ondernemingen intensief 
begeleidt.

- Mevrouw T.S.M. van Schie (1960) 
eigenaar/directeur van TSM van Schie Consulting BV en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organisa-
ties in de non-profit- en profit sector

Bijeenkomsten 2014
De Raad van Toezicht is vijfmaal bijeen gekomen – op 17 maart, 11 juni, 16 september, 4 november en 15 decem-
ber. De Raad heeft zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 verleend. Daarnaast zijn 
aankoopvoorstellen besproken, alsook de plannen die het museum ontwikkelt om zijn ambities in inhoudelijke 
en financiële zin waar te maken. Tijdens een strategiedag op 4 november werd de nieuwe visie van de directeur 
bediscussieerd en goedgekeurd.

Raad van Advies

De Raad van Advies is in 2014 tweemaal bijeen gekomen – op 1 mei en 9 oktober. In iedere vergadering van de 
Raad van Advies bespreekt de directeur de gang van zaken en de plannen voor de twee musea, waarna vragen 
en suggesties van de individuele leden van de Raad volgen. Per 1 januari trad de heer Corpeleijn af als voorzitter 
van de Raad van Advies omdat hij de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van het Frans Hals Mu-
seum | De Hallen Haarlem van de heer Brentjens in april overnam. De heer Boer heeft met ingang van 1 januari 
2014 de voorzittershamer van de Raad van Advies van hem overgenomen.

Samenstelling van de Raad van Advies vanaf 1 januari 2014:
De heer J. Bakker 
Mevrouw M.A.M. Barth
De heer C. Boer – voorzitter 
Mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eysvogel 
Mevrouw A. Broekers-Knol 
De heer H. Driessen
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De heer G-J. Kramer 
De heer W. van Krimpen
Mevrouw E. Kwaks
De heer T. Leysen 
De heer P. Mayer 
De heer E. de Muinck Keizer 
De heer A.P.V. Schipper 
De heer J.M. Ubbens
De heer R. Vellekoop 

Organogram

 

Raad van Toezicht

Directie

Directiesecretariaat

Financiën/P&O

Publiekszaken
Educatie, onderwijs, web-
site, PR, marketing, voor-
lichting, communicatie,

development

Museale Zaken
Conservatoren, technische 
dienst, restauratie, registra-

tie, depot, klimaat

Bedrijfsvoering
Bewaking, beveiliging,

gebouwbeheer, 
schoonmaak, telefonie, auto-

matisering, winkel, kassa
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Development

Medewerker Development
In 2013 is onder de afdeling Publiekszaken een zijtak ontsprongen om te zorgen voor extra financieel en maat-
schappelijk draagvlak voor het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. De focus ligt daarbij op acquisitie en 
het verstevigen van bestaande relaties. Sophie Rietveld werd aangesteld om een nieuwe particuliere gevers-
kring te lanceren: de Beminnaers. Sinds 1 november 2014 heeft Emma Swaan deze taak overgenomen. Als me-
dewerker Speciale Relaties en Fondsen is zij aanspreekpunt van de Beminnaers alsmede coördinator Fondsen-
werving bij vermogens- en particuliere fondsen en overheidsfondsen.  

Beminnaers
Het Beminnaers-initiatief komt voort uit de langgekoesterde wens om meer eigen financieel draagvlak te creë-
ren. Beminnaers zijn kunstliefhebbers die het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een warm hart toedra-
gen en financieel ondersteunen bij de totstandkoming van internationaal spraakmakende tentoonstellingen. 
Er is gekozen voor de naam Beminnaers omdat het beminnen of liefhebben van de kunsten van alle tijden is. 
Ook in de Gouden Eeuw waren er kunstliefhebbers in de breedste zin van het woord. Zo was Frans Hals ‘be-
minnaer’ van de Haarlemse rederijkerskamer en daarmee een begunstiger avant-la-lettre.

De lancering van de Beminnaerskring vond plaats op donderdag 10 april 2014 tijdens een informele avond in 
het museum en het restauratieatelier. Op 7 oktober 2014 was er een tweede evenement waarbij de Beminnaers 
een kijkje achter de museumschermen kregen. Op 18 december werd het jaar afgesloten met de Beminnaersbor-
rel op het dakterras van De Hallen Haarlem. In 2014 hebben negentien particulieren op verschillende geefni-
veaus zich aan het museum verbonden als Beminnaer.  

Schenkingen en legaten
Het museum ontving in 2014 ook schenkingen en legaten van particulieren en instellingen die liever anoniem 
willen blijven. Het museum dankt alle schenkers graag op deze wijze.

Subsidiënten en Fondsen  
Fondsenwerving leidde in 2014 onverminderd tot goede resultaten. Speciale dank gaat uit naar de BankGiro  
Loterij. De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland en ondersteunt het Frans Hals Museum | 
De Hallen Haarlem sinds 2008. In 2014 heeft het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een bijdrage van  
€ 200.000 mogen ontvangen. Dankzij de bijdragen van de deelnemers van de BankGiro Loterij worden belang-
rijke restauratieprojecten mogelijk gemaakt. 

Daarnaast danken wij de begunstigers en fondsen die tentoonstellingen en projecten in het Frans Hals Mu-
seum | De Hallen Haarlem mede mogelijk gemaakt hebben. 

Subsidiënt
Gemeente Haarlem 
Begunstigers 
BankGiro Loterij
Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholten Stichting
Fonds 21 (SNSREAAL Fonds)
J.C. Ruigrok Stichting 
Mondriaan Fonds 
Stichting Dommering Fonds 
Stichting Kees Verwey
Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
VSBfonds
Zabawas
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Vereniging van Vrienden

Wisseling van de wacht
Evenals voor het museum werd voor de Vereniging het jaar 2014 getekend door een wisseling van de wacht. 
Marthy Schipper (voorzitter Bestuur), Ietje Marseille (lid activiteitencommissie), Hetty Staatsen (lid win-
kelcommissie), Floor de Bruijn Kops en Hetty de Mol van Otterloo-Mijs (redacteuren Halszaken) namen af-
scheid. Hun verdiensten werden tijdens de ledenvergadering gehonoreerd met lovende woorden, een bloemen-
hulde en met eerbetoon van de Vereniging en van het museum. Zo kreeg Marthy de hoogste onderscheiding: 
erelid van de Vereniging vanwege haar enorme inzet gedurende vele jaren. Bij deze gelegenheid maakten de 
Vrienden voor het eerst kennis met Ann Demeester, de nieuwe directeur, die op eloquente en erudiete wijze 
haar entree in de Vereniging maakte.

Later in het jaar werd afscheid genomen van Anneke Bakker, die als rechterhand van de directie een ‘bijzon-
der verbindingsofficier is geweest tussen het museum en de Vrienden: onvermoeibaar en uiterst zorgvuldig’. 
Zij werd tot ‘Vriend voor het leven’ benoemd.

Ook in diverse commissies binnen de Vereniging werden nieuwe leden aangetrokken of maakten leden zich 
op om het voorzitterschap in het komende jaar over te nemen.

Museum en zijn Vrienden 
In de relatie tussen museum en Vrienden bestaat geen misverstand: bij het bepalen van het beleid is het mu-
seum leidend. Prioriteiten van het museum gelden onverminderd voor de Vrienden. Binnen die kaders zoeken 
de Vrienden naar mogelijkheden om de museale doelstellingen te helpen bereiken. Dat gaat in nauw overleg. 
De directeur, de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Vrienden treffen elkaar op regel-
matige basis. De voorzitter van de Vrienden is lid geworden van de Raad van Advies. De directeur is aanwezig 
bij de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur van de Vrienden en doet in deze kring verslag van de ontwik-
kelingen binnen het museum. Juist deze inbreng blijkt bijzondere energie op te roepen, die zich vertaalt in een 
extra enthousiaste inzet voor het museum.
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Commissies 
De winkelcommissie heeft ook in 2014 gezorgd voor een verfijnd assortiment, afgestemd op de activiteiten 
binnen het Frans Hals Museum. De commissie zou graag ook in De Hallen Haarlem van start gaan. Een exter-
ne adviseur heeft op verzoek van de Vrienden en met medewerking van het museum een analyse van de winkel 
gemaakt en adviezen uitgebracht om de commerciële mogelijkheden te vergroten.

De PR-commissie heeft een prominente rol gespeeld bij het zoeken en werven van kandidaten voor de rol 
van Beminnaer. De Beminnaers worden opgenomen in de Vereniging van de Vrienden, zodat ook zij geïnfor-
meerd zijn over de activiteiten van de Vrienden. Twee leden van de PR-commissie zijn redactielid van Hals-
zaken, een co-productie van museum en Vrienden, dat 3x per jaar verschijnt. Naast Halszaken verschijnt een 
digitale Nieuwsbrief voor de Vrienden.

De activiteitencommissie zorgde ook dit jaar voor een reeks aantrekkelijke lezingen en excursies, waaraan 
vele Vrienden hebben deelgenomen. De Soireecommissie stond garant voor een emotievolle avond waar weer 
een harde kern van Vrienden op af gekomen was.

Materiële steun aan museum
Een belangrijke pijler van de Vereniging is de materiële ondersteuning van het museum bij aanschaf of restau-
ratie van kunstwerken. In 2014 bereikte ons het verzoek om een belangrijke restauratie te ondersteunen. Het 
betreft De Regenten van het St. Elisabeth Gasthuis in Haarlem (1641), De Regenten van het Oudemannenhuis en De 
Regentessen van het Oudemannenhuis (1664). Dit project is van groot belang omdat de schilderijen een centrale 
plaats innemen in de beoogde tentoonstelling met de Modernen in 2016, maar ook omdat het bijdraagt aan de 
kennis van de techniek van Frans Hals. Wij hebben de steun van harte toegezegd.

Nieuwe Vrienden
De Vrienden van het museum zijn wel betiteld als het anker in de omgeving of de ambassadeurs voor het mu-
seum. Om die functie te consolideren en waar mogelijk te versterken wordt uitgekeken naar nieuwe Vrienden. 
Binnen de Vereniging is de generatie rond de 40 jaar beperkt vertegenwoordigd. Bij een enthousiaste kern-
ploeg werd het idee geboren om ‘met een diverse groep mensen stil te staan, verdieping en verbreding te krij-
gen door kunst. En dat backstage, op een prachtig plekje, om de hoek in Haarlem’. De groep, die gekozen heeft 
voor de naam Roemers, breidt zich uit door zelf nieuwe leden te inviteren. De start is gepland in mei 2015.

Samenstelling Bestuur
De heer T.J.M. Schlatmann, voorzitter
De heer H-J. Braamskamp, penningmeester
Mevrouw A. de Vries – Staleman, secretaris
Mevrouw M-L. van den Abbeelen, winkel
Mevrouw R. Roebbers – Zürcher, PR
Mevrouw E. de Mol van Otterloo – Mijs, activiteiten
Mevrouw G. Köhler – Veldman, soirée

Ledenaantal 
Per 31 december 2014: 1.855 Vrienden (2013: 1.859)
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Samenwerkingsverbanden 

Het museum heeft ook in 2014 op tal van terreinen de samenwerking met andere organisaties gezocht. Op lo-
kaal niveau eerst en vooral met de gemeente Haarlem. Daarnaast werkt het museum nauw samen met Teylers 
Museum, de podia en andere culturele organisaties in Haarlem. Deze samenwerking beperkt zich niet tot over-
leg maar levert concrete voordelen op. Zo ontwikkelde het museum in 2014 samen met Teylers Museum een 
combiticket dat met behulp van Hrlm Media werd uitgebreid tot een doosje ‘Hartje Haarlem’ voor een leuk 
dagje uit in Haarlem met shoppen en cultuur. 

Met andere Haarlemse culturele instellingen werd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een Cul-
tuurdebat georganiseerd. In oktober vond de eerste inspiratieavond van de serie Eerste Hulp bij Kunst plaats, 
een initiatief van de Toneelschuur, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, de Bibliotheek, de Philharmonie/
Stadsschouwburg, Patronaat en Hart. EHbK is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met ver-
schillende kunstdisciplines en ze bij te praten over de laatste stand van zaken. 

‘Wie wat bewaart heeft wat’ en ‘stappen in de stad’ zijn de twee samenwerkingsprojecten op cultuur-edu-
catiegebied van het Frans Hals Museum met Haarlemse erfgoedinstellingen zoals het Archeologisch Museum 
Haarlem, het Dolhuys, de Grote of St. Bavokerk, het Historisch Museum Haarlem, de Historische Vereniging 
Haerlem, Noord-Hollands Archief en de Stadsbibliotheek, Teylers Museum. 

Op uitnodiging van de Provincie Noord Holland is het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem in de lente 
van 2014 mee geweest op een salesmissie toerisme naar China. 

Op landelijk niveau zijn de contacten met andere musea intensief. Het Mauritshuis en het Frans Hals Museum |  
De Hallen Haarlem zijn in 2014 op een bijzondere manier hun wetenschappelijke kennis en expertise gaan uit-
wisselen. Conservator Ariane van Suchtelen (Mauritshuis) werkt als gedetacheerd ‘curator’ mee aan de Oude 
Kunst Programmering van het Frans Hals Museum en het Frans Hals Museum stelt zijn kennis over de he-
dendaagse kunst beschikbaar en ten dienste van mogelijke projecten met betrekking tot actuele kunst in het 
Mauritshuis. 

Casco, de Appel arts centre en De Hallen Haarlem presenteerden gezamenlijk The Common Sense, een 
nieuw filmproject van de in Londen en New York woonachtige kunstenaar Melanie Gilligan. De productie 
van de film werd mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen twee presentatie-instellingen en een  
museum.

Internationaal was er de coproductie van De Hallen Haarlem en Grazer Kunstverein in zake de tentoonstel-
ling van Christian Friedrich.
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Financieel verslag

Besteding BankGiro Loterij gelden 2014

	 	 Uitgaven

Extra personele inzet restauraties  
Diversen, 4 portretten van Kenau 3.328 

Jan van Scorel, De doop van Christus in de Jordaan 11.794 

Karel van Mander, Dans om het Gouden Kalf 26.282 

Frans Hals, Regenten van het Sint Elizsabeth’s Gasthuis in Haarlem 125.506 

Alexander Hugo Bakker Korff, Interieur met zittende naaiende vrouw 12.685 
Jan van der Meer, Gezicht op de Sint Odulpheskerk in Assendelft 11.794 
Cornelis Pieterszn Holsteijn, Venus en Amor bewenen de dode Adonis 11.904 

Roelof van Zijl, Venus en Amor 6.110 

Adriaen van Nieuwlandt, Vanitasstilleven 13.630 
* Diversen 10.051 

  233.084 
  
Toegekende bijdragen 2014:  
BankGiroLoterij 200.000 
Restauratiefonds 33.000 
  233.000 

In 2014 zijn de beschikbare middelen aangewend voor restauraties  
met als zwaartepunt de restauratie van de Regenten.	 	
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Rekening 2014

Balans per 31 december 2014 
(in euro’s; na verwerking resultaat) 
  31 december 2014 31 december 2013
Vaste activa 
 Materiële vaste activa 
 Machines, apparatuur en installaties 539.338  620.484 
 Verbouwingen 359.936  393.722 

  899.274  1.014.206 
Vlottende activa 
 Voorraden 
 Voorraad catalogi en museumkaarten 96.279  68.094 
  96.279  68.094 

 Vorderingen 
 Debiteuren 683.372  101.494 
 Belastingen en premies 110.460  83.711 
 Overlopende activa 326.409  258.922 

  1.120.241  444.127 

 Liquide middelen 
 Totaal liquide middelen 1.905.163  2.134.717 
  1.905.163  2.134.717 
 Totaal activa 4.020.957  3.661.144 
 
Eigen Vermogen 
 Algemene reserve 472.597  472.296 
 Bestemmingsreserve tentoonstellingen -  70.000 
 Bestemmingsfonds Beminnaers 58.000  - 
  530.597  542.296 

Aankoopfondsen 
 Fonds heer en mevrouw de Man 758.912  234.900 
 Aankoop- en restauratiefonds 691.048  801.839 
  1.449.960  1.036.739 
Voorzieningen 
 Voorziening jubilea 44.945  53.781 
  44.945  53.781 
Kortlopende schulden 
 Schulden aan leveranciers 374.727  329.574 
 Belastingen en premies 131.332  128.497 
 Vooruitontvangen subsidie 1.335.130  1.245.083 
 Overige schulden 100.512  143.444 
 Overlopende passiva 53.754  181.730 
  1.995.455  2.028.328 

 Totaal passiva 4.020.957  3.661.144 
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Exploitatierekening 2014 
 
  2014 Begroting 2013
BATEN 
 Directe opbrengsten  881.345  823.000  1.203.098 
 Bijdrage activiteiten  1.416.254  750.000  1.710.754 
 Indirecte opbrengsten  115.984  100.000  154.430 
 
 Totale opbrengsten  2.413.583  1.673.000  3.068.282 
 Subsidie gemeente Haarlem 
 Exploitatiebijdrage	  2.472.666  2.472.500  2.484.952	
	 Bijdrage huur en onderhoud	  624.063  624.500  654.203	
 
 Totaal subsidie  3.096.729  3.097.000  3.139.155 
 
 Totale baten  5.510.312  4.770.000  6.207.437 
 
LASTEN 
 Salarislasten en inhuur  2.297.951  2.212.000  2.399.349 
 Afschrijvingen  159.376  159.000  150.944 
 Huisvestingskosten  824.596  839.000  950.895 
 Aankopen  65.280  200.000  78.888 
 Collectiefunctie  106.895  105.000  135.528 

 Tentoonstellingen en  
 bijzondere activiteiten  1.009.810  745.000  1.770.788 
 Publiciteit 	237.831  190.000  219.895 
 Algemene kosten  351.109  320.000  382.730 

 
 Totale lasten  5.052.848  4.770.000  6.089.017 
 Saldo uit gewone bedrijfsvoering  457.464  -  118.420 
 Saldo rentebaten/-lasten  14.058  25.000  19.964 
 Exploitatieresultaat  471.522  25.000  138.384 

 
 Resultaatbestemming	
	 Mutatie bestemmingsfonds Beminnaers	
	 (2013: reserve tentoonstellingen)	 	58.000-	 -		 70.000-

	 Mutaties aankoop- en	
	 restauratiefonds	 	110.791 	 -		 5.943-

	 Mutatie fonds de heer en mevrouw 

 de Man	  524.012-	 -		 -	
	 Toevoeging aan algemene reserve 

 resterend resultaat	  301- 25.000- 62.441-

	 	 471.522- 25.000- 138.384-
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Bezoekadres
Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62
Haarlem
 
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16
Haarlem
 
Postadres
Postbus 3365, 2001 DJ Haarlem
 
office@franshalsmuseum.nl
office@dehallen.nl
 
www.franshalsmuseum.nl
www.dehallenhaarlem.nl
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