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Bericht van de voorzitter van
de Raad van Toezicht
“Bestaan kaboutertjes écht, pappie?” vroeg mijn dochter toen ze een jaar of vijf was en we net een mooi verhaal hadden gelezen waarin deze figuurtjes voorkwamen. Ik hoorde mezelf zeggen: “Ze bestaan alleen echt
in verhááltjes!” Dat bleek een volstrekt bevredigend antwoord en ook voor haar twee jongere broertjes, later,
werd zo duidelijk dat er (tenminste) twee werelden zijn: die van alledag, waarin de ratio overheerst en strikte
regels gelden, en die van de verhalen, het spel, het toneel, de fantasie en waarin niets te gek is. Die tweede wereld
samengevat als: Alice in Wonderland, die overigens veel materiaal biedt om de waanzin van die zogenaamde
rationele wereld in kaart te brengen!
Ik was ongetwijfeld geïnspireerd geweest door een boekje dat ik op aanraden van een vriendin gelezen had
over “de magische wereld van het kind”. Daar had ik aan over gehouden dat het geen zin heeft een vijfjarige te
zeggen dat spoken niet bestaan. Vader dient onder het bed te kijken en met barse stem te roepen: “Spook, ik tel
tot drie en dan ben je weg anders krijg je er van langs. EEN,… TWEE,… DRIE!! Even kijken; ja, hij is weg!”.
De Raad van Toezicht van een museum dient te waarborgen dat die twee werelden met elkaar in harmonie
zijn. Een museum moet een plaats zijn waar de bezoekers meegenomen worden of zich kunnen verliezen in de
kleurrijke wereld van de fantasie, maar… er zijn geen kaboutertjes die een begroting sluitend maken. En onze
directeur heeft óók geen ezeltje strekje-achtig dier in haar kamer staan die de fondsen voor een nieuwe tentoonstelling op een hoop deponeert.
Het verbinden van die twee werelden maakt het werk van de directie en de Raad van Toezicht van een museum zeer boeiend, maar het is niet altijd eenvoudig. Geef maar eens een antwoord op de vraag: “Wat is het unique
selling point van het Frans Hals Museum?” Dat is een vraag die aan de orde kwam tijdens de jaarlijkse strategiebespreking van de Raad van Toezicht. Daarover kun je heel lang discussiëren. Ook bij de verzakelijkingsgolf die over de museumwereld rolt, geldt als adagium: “meten is weten”. En wat is nu een hardere maatstaf
dan bezoekersaantallen?! Een beproefd middel om dat cijfer op te krikken, is het organiseren van een of meer
blockbusters. Vraag een bekende Nederlander een tentoonstelling te organiseren en je bezoekersaantallen
schieten omhoog. Het Frans Hals Museum heeft voor de komende jaren, met heel veel genoegen, ook een paar
van dit soort grote tentoonstellingen op de rol staan. Maar het museum heeft óók een naam hoog te houden
als kenniscentrum over Frans Hals; dat levert echter geen entreegelden op. En er zijn hoogwaardige schilders,
oude meesters, die in de vergetelheid zijn geraakt; zij verdienen het om ook tentoongesteld te worden. Ja, dat is
dan vooral voor fijnproevers en rinkelt de kassa daarbij niet spectaculair. En wat te denken van de hedendaagse
kunst in De Hallen Haarlem? Regelmatig zijn daar, aan de Grote Markt, later beroemd geworden kunstenaars
‘ontdekt’. De kunstwereld is gediend met dit soort initiatieven. De boodschap is dat bezoekersaantallen belangrijk zijn – de directie en de Raad van Toezicht kijken daar echt veelvuldig naar – maar deze mogen niet bij
uitsluiting bepalend zijn voor beleid.
Er is inmiddels voldoende onderzoek gedaan om te weten dat de aanwezigheid van het Frans Hals Museum
en collega Teylers Museum van doorslaggevende betekenis is voor de komst van toeristen. Het geldelijk gewin
dat hiervan voor Haarlem en omstreken het gevolg is, mag niet versmaad worden. Veel belangrijker echter is de
betekenis van deze culturele component voor de permanente bewoners. Het zal wel toeval zijn, maar ik kom
steeds meer jonge gezinnen tegen die het door bezoekers overlopen Amsterdam ontvluchten en neerstrijken in
Kennemerland. Dicht bij de duinen, het strand en de zee, maar ook in of nabij de historische stad Haarlem, met
een veelheid aan monumenten, goede scholen, behoorlijke winkels en andere voorzieningen. En een stad is pas
een echte stad als er goede culturele voorzieningen zijn. Bij het spreken over missie en visie van het Frans Hals
Museum | De Hallen Haarlem, tijdens onze jaarlijkse strategiesessie, kwam dat element – de rol in de stedelijke
samenleving – steeds terug. Ook in onze gesprekken met het gemeentebestuur, de hoofdsponsor van het Frans
Hals Museum | De Hallen Haarlem, kan aan deze bestaansreden niet voorbij gegaan worden.
Bij het denken over de rol van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem in en voor Haarlem komt natuurlijk de uniciteit van deze stad aan de orde. Wat maakt Haarlem Haarlem? Omdat het heden uit het verleden
voortkomt, is de geschiedenis van de stad, in alle facetten, daarbij van een belang dat niet overschat kan worden.
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Het blijft fascineren dat Haarlem in de 15e eeuw aanzienlijk groter en belangrijker was dan Amsterdam.
Met name de val van Antwerpen in 1585 leidde de massale uittocht in van de intelligentsia en succesvolle
ambachtslieden die de benarde religieuze overheersing door de Spanjaarden niet langer wilden of konden verdragen. Deze asielzoekers legden het fundament voor de Gouden Eeuw, waar dan met name Amsterdam zo
intens van profiteerde. In de 17e eeuw bestond de meerderheid van de Haarlemse bevolking uit Vlamingen,
waaronder dus onze eigen Frans Hals; ik zie vaak ongeloof als ik dit vertel! Al voor de komst van onze Vlaamse
directeur in 2014 had het museum oog voor onze zuidelijke roots.
Belangstelling voor het verleden is volstrekt verenigbaar met vernieuwing en vooruit kijken. Ann Demeester
kan als geen ander vertellen dat in dit verband de combinatie Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem, tot
een boeiende Januskop-achtige construct leidt. Kijkend naar de herkomst van onze bezoekers mag gerust gezegd worden dat het Frans Hals Museum een wereldmerk is. Dat kan ook gezegd worden over de reputatie van
De Hallen Haarlem binnen de internationale hedendaagse kunstwereld.
Het museum verheugt zich in een bloeiende en zeer actieve Vriendenvereniging. Een prachtig initiatief van
de Vrienden in het verslagjaar dat niet onvermeld mag blijven, was de oprichting van een Roemersclub, waar
dertigers en veertigers elkaar een paar keer per jaar ontmoeten en daar een bijzondere blik krijgen op zowel
het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem als ontwikkelingen elders in de kunstwereld. De organisatoren
hebben dat succesvol kunnen doen omdat de bijeenkomsten niet alleen boeiend maar ook plezierig zijn.
Twee keer per jaar is er een vergadering van de Raad van Advies. Dit college is breed en divers samengesteld
en adviseert de directie en de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die voor het museum van belang zijn. Naast een toelichting op de algemene gang van zaken door de directeur komen een of
twee vragen aan de orde waarover de meningen van de aanwezigen gevraagd worden. Zo werd in het verslagjaar de vraag besproken: hoe verhouden het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem zich tot elkaar? Ik ben
er getuige van geweest met hoeveel plezier de leden van de Raad van Advies hun taak vervullen, maar dat laat
onverlet dat directie en Raad van Toezicht hen dankbaar zijn voor hun hoog gewaardeerde inzet.
De Raad van Toezicht kwam in 2015 vier keer plenair samen. Vast agendapunt van de Raad van Toezicht is
de staat van de financiën, waarover gesproken wordt aan de hand van het voorbereidend onderzoek door het
auditcomité van de raad. Dit comité komt veelal voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht
bijeen en heeft in het verslagjaar onder andere de regels aangescherpt waardoor enkel nog verplichtingen aangegaan kunnen worden die passen binnen de geaccordeerde (tentoonstellings)begrotingen. Ook staat bij het
auditcomité een raamwerk voor het risicomanagement op de agenda. De externe accountant voorzag de jaarrekening van een goedkeurende verklaring.
Naast deze reguliere vergaderingen waren er de nodige bilaterale contacten van leden van de Raad van Toezicht met de directie. De meervoudsvorm ‘directie’ wordt gebruikt omdat Denise de Boer in juli van start ging
als adjunct-directeur. Naast de vaste onderwerpen (financiën, personeelsbeleid, tentoonstellingenagenda,
staat van de gebouwen, relatie met de Vrienden, overleg met de gemeente, fondsenwerving, marketing etc.),
werd er het afgelopen jaar ook aandacht besteed aan de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Een nuttige
oefening, ook met het oog op de invulling van de vacatures die de komende jaren in de Raad zullen ontstaan.
De Raad van Toezicht constateert dat de Governance Code Cultuur ook in 2015 werd nageleefd.
Als een van de voordelen van het lidmaatschap van de raad ervaar ik de gelegenheid om regelmatig, vóór de
openings- dan wel ná de sluitingstijd, rond te wandelen in het museum – zonder publiek om mij heen. Hoewel
hoge bezoekersaantallen de Raad van Toezicht zeer welkom zijn en ik het altijd leuk vind om een schoolklas
pubers, uitgelaten roepend, binnen te zien komen, gaat er weinig boven de verstilde sfeer van de nog, of weer,
lege zalen. Tijdens zo’n stille omgang loop ik ook regelmatig medewerkers tegen het lijf. De onverwachte gesprekjes die we dan hebben leren mij veel over het reilen en zeilen van het museum, maar doen ook steeds weer
beseffen met hoeveel enthousiasme er in het museum gewerkt wordt. We mogen tevreden zijn met de fraaie
huisvesting en de unieke collectie, maar het museum wordt gemaakt door de medewerkers van hoog tot laag.
Hun inzet stemt de Raad van Toezicht tot dankbaarheid.
Frans Corpeleijn
voorzitter
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Markus Selg – Primitive data

Bericht van de directeur
U kent ze ongetwijfeld: Thaise loempia’s. Beter bekend als spring rolls. Delicate huid van transparante rijstvellen waarachter je duidelijk de kraakverse ingrediënten kunt zien: garnalen, koriander, paprika, komkommer.
In 2015 had het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem veel weg van een spring roll. De vergelijking klinkt
misschien enigszins vreemdsoortig en misschien wel ongepast maar is wel accuraat. Wat bedoel ik hiermee?
De contouren van het nieuwe, tekenden zich zichtbaar af onder de oppervlakte van het oude. Net zoals je bij
een spring roll duidelijk aan de buitenkant kunt zien wat zich aan de binnenkant afspeelt, liet het museum het
afgelopen jaar aan bezoekers zien wat er zich achter de schermen afspeelde.
Dat was het meest expliciet in de twee oude kunstpresentaties waarbij het onderzoek en de restauratiewerkzaamheden die doorgaans in de verborgenheid van het atelier plaatsvonden letterlijk op zaal werden gehaald.
De interne toenadering tussen oude en hedendaagse kunst werd zichtbaar in een aantal projecten. Kunstenaar Arnoud Holleman die de schutters van Hals als decor en uitgangspunt nam voor een nieuwe film. Pavèl
van Houten die met ragfijne tekeningen het craquelé op de regenten van Hals inventariseerde. Erkka Nissinen
die winkeldochters en verborgen schatten uit het depot haalde en daarmee een nieuwe audiovisuele installatie
creëerde. In de zomertentoonstelling werden hedendaags en modern op opvallende wijze in elkaar gevlochten
door Gijs Frieling die met een exuberant decoratieve fries nieuw elan gaf aan de tentoonstelling. Het symposium dat liet zien hoe het museum samen met collega-instituut M-Museum Leuven hard nadenkt over welke
vorm het ‘Transhistorische Museum’ kan aannemen en wat daarbij de verleidingen en valkuilen zijn. Kunstenaar Markus Selg bracht het transhistorische in De Hallen Haarlem in de praktijk door een allesomvattende
solo waarin 18e-eeuwse glasramen een dialoog aangingen met digitale schermen en eeuwenoude Afrikaanse
sculpturen.
Tevens werd achter de schermen – en niet zichtbaar door de rijstvellenhuid – gewerkt aan de organisatiestructuur, een nieuw functiehuis en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Er werd in verschillende fases, in samenwerking met nieuwbakken adjunct directeur Denise de Boer, hard gewerkt aan de hardware, wat voor het
publiek an sich oninteressant is maar in de loop der jaren zichtbaar vruchten zal afwerpen.
Samen sterker was een leidend onderwerp, niet alleen in de inhoudelijke samenwerking met M-Museum maar
ook in het verkennen van nieuwe mogelijkheden met betrekking tot personele uitwisseling met het Mauritshuis.
Visuele geletterdheid werd als leitmotiv voor de komende jaren op de kaart gezet door de collectietentoonstelling Ik zie, ik zie … waarbij het detail, het nauwelijks zichtbare en het verborgene een hoofdrol speelden. Deze
aandacht voor ‘op het tweede gezicht’ kijken zullen wij in de komende jaren vasthouden en we hopen dat u
bereid bent dit aandachtig kijken samen met ons verder te zetten.
Ann Demeester
directeur
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Tentoonstellingen

A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie
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 16e en 17e 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 inzichten en theorieën die in de 17de eeuw bestonden over hoe het
schilderen van emoties het best kon worden uitgevoerd. Aan het einde van de tentoonstelling 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.
13 december 2014 t/m 1 maart 2015
Up Close and Personal
Beroering stond centraal in de internationale groepstentoonstelling 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 tentoonstelling was samengesteld door conservator Xander Karskens en directeur Ann Demeester. Met werk van
o.a. David Hammons, Hassan Khan, Meiro Koizumi, Steve McQueen en Wolfgang Tillmans.
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 Melanie Gilligan, een kunstenaar wier werk internationaal getoond en geprezen is, maar in
Nederland nog relatief onbekend is. De productie van de film werd mogelijk door een unieke samenwerking
tussen twee presentatie-instellingen en een museum. 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 opeenvolgend tentoongesteld in de drie instellingen in de vorm van een mini drama-
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serie. In Casco werden de eerste afleveringen getoond met achtergrondmateriaal. 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 tegelijkertijd open waren.
25 februari t/m 21 juni 2015
Arnoud Holleman – Hommage
Kunstenaar Arnoud Holleman realiseerde in de Schutterszaal van het Frans Hals Museum een nieuwe film
waarin ‘het kijken’ centraal staat. Holleman gaat ervan uit dat we in deze tijden van visuele overdaad, spaarzaam en voorzichtig met beeld moeten omgaan. Hij refereert vaak aan bestaande beelden uit hoge en lage
beeldcultuur, met een voorliefde voor vergeten of clandestiene beelden. Door ze van nieuwe betekenissen te
voorzien stelt hij vragen over auteursrecht – van wie is een beeld eigenlijk? – en de status van het kunstbeeld
– waar bevindt zich de scheidslijn tussen populaire beeldcultuur en kunst? De wereldberoemde schuttersstukken van Frans Hals vormen in zijn film het decor voor een ensemble van 18 acteurs én een selectie van
sculpturen van o.a. Mari Andriessen, Han Wezelaar en Charlotte van Pallandt. Hommage heeft een lange en
bijzondere voorgeschiedenis die terugvoert naar een film uit de jaren negentig van de Franse homo-erotische
pornoregisseur, filmmaker en fotograaf Jean-Daniel Cadinot.

Arnoud Holleman – Hommage

9

Erkka Nissinen – God or terror or retro dog
14 maart t/m 25 mei 2015
Erkka Nissinen – God or terror or retro dog
Zwaarmoedige ernst en lichtvoetige stunteligheid karakteriseren het werk van Erkka Nissinen. De Hallen
Haarlem presenteerde de eerste museale solotentoonstelling van dit spraakmakend jong talent. De Finse kunstenaar is een van de origineelste stemmen in de hedendaagse beeldende (video)kunst. In zijn werk koppelt hij
droogkomische humor en naïeve muzikaliteit aan grote filosofische thema’s. Nissinens videowerk is in visueel opzicht verbluffend vindingrijk: zijn losse do-it-yourself-acteermethode combineert hij met de glanzende
beeldtaal van HD video en computeranimatie tot een excentrieke en onnavolgbare mix. Voor deze tentoonstelling maakte hij een nieuw werk, God or terror or retro dog, een site-specifieke licht- en geluidsinstallatie. Schilderijen en sculpturen die hij uit het depot opdiepte, vormde hij tot een absurdistische, verhalende installatie,
waarin de kunstwerken nieuw leven werd ingeblazen.
14 maart t/m 25 mei 2015
A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie
In de internationale groepstententoonstelling A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie werd ‘radicale burger
lijkheid’ onder de loep genomen. Met de opkomst van een nieuwe bezittende middenklasse werd in de 19e
eeuw de basis voor het kapitalisme gelegd, maar zorgde burgerinitiatief ook voor de oprichting van de eerste
kunstmusea. Hoe functioneert dit burgerlijke verantwoordelijkheidsgevoel, nu in tijden van global capitalism
de overheid minder in kunst investeert? Deze internationale groepstentoonstelling bracht in het kader van het
Nederland-Vlaanderenjaar een selectie van kunstwerken bijeen uit twee Belgische en twee Nederlandse privékunstverzamelingen, vermengd met werk uit de collectie van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem.
In De Hallen Haarlem was zodoende werk van o.a. Becky Beasley, Saskia Noor van Imhoff, Meiro Koizumi,
Alexandra Leykauf, Erik van Lieshout, Nathaniel Mellors en Franz West te zien.

A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie
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20 maart t/m 17 mei 2015
Bloemengekte
In het voorjaar sloeg de ‘bloemengekte’ toe in het Frans Hals Museum. De zalen en gangen waren versierd
met bloemboeketten en andere bloemsierkunst in speciaal gemaakte bloemenvazen, tulpenvazen of in antieke
potten. Bezoekers maakten bovendien kennis met de rol van bloemen in de Gouden Eeuw. Zo kon men een
authentiek Tulpenboek bewonderen en werd op schilderijen getoond hoe de spot werd gedreven met de ‘tulpomanie’, de waanzinnig gestegen vraag naar tulpenbollen in die tijd.
6 juni t/m 30 augustus 2015
O MUZE! inspirerende personen in de Nederlandse kunst sinds 1850
De omvangrijke tentoonstelling O MUZE! in De Hallen Haarlem Zomerserie liet zien welke vrouwen en mannen belangrijke inspiratiebronnen waren voor de Nederlandse kunst vanaf 1850. Personen die inspireerden
door hun lichaam, hun persoonlijkheid of hun uitingen. O MUZE! bracht moderne en hedendaagse kunstwerken samen waarin talloze muzen centraal staan: beminden, naaktmodellen, schrijvers, bijbelfiguren en
beroemdheden. Met werk van onder meer Kees van Dongen, Isaac Israels, Carel Willink, Gijs Frieling, Roy
Villevoye, Manon de Boer en Guido van der Werve. Gijs Frieling maakte speciaal voor deze tentoonstelling
een fries die de tentoonstellingszalen met elkaar verbond.

O MUZE!

Frans Hals – Werk in uitvoering
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13 juni t/m 27 september 2015
Frans Hals – Werk in uitvoering
De drie regentenstukken van Frans Hals behoren tot de belangrijkste en invloedrijkste schilderijen van de
meester. De topstukken worden in 2014-2016 voor het eerst in 100 jaar uitvoerig onderzocht en gerestaureerd.
De tentoonstelling bood bezoekers een kijkje achter de schermen van het museumbedrijf en toonde de voortgang van dit toonaangevende restauratieproject. Voor de ogen van het publiek werkten de museumrestauratoren op zaal aan de restauratie van de Regentessen van het Oudenmannenhuis.
13 juni t/m 27 september 2015
Pavèl van Houten
Pavèl van Houten realiseerde in het museum een site-specifiek werk, als hedendaagse echo bij de tentoonstelling Frans Hals – Werk in uitvoering. Hij zoomde in op het craquelé dat de huid van schilderijen kenmerkt. Met de
precisie en aandacht van een monnik of microbioloog documenteerde Van Houten lijnen en slijtageplekken op
Hals’ toen nog ongerestaureerde Regenten van het St. Elisabeths Gasthuis. Met behulp van codes en tekeningen
gaf hij hieraan een nieuwe waarde. Dezelfde aandacht besteedde hij aan de tentoonstellingsruimte.

Markus Selg – Primitive data
12 september 2015 t/m 3 januari 2016
Markus Selg – Primitive Data
Wat is de relatie tussen technologie en spiritualiteit? Tussen ziel, geest en materie? Wat is archaïsch en wat is
hedendaags? Wat is een ‘echt’ of authentiek beeld en wat is reproductie of imitatie? Dit zijn centrale vragen in
het werk van de Duitse kunstenaar Markus Selg. In zijn omvattende solotentoonstelling Primitive Data toonde
Markus Selg werk uit de voorbije tien jaar. Zijn selectie werd niet chronologisch gepresenteerd, maar geïnstalleerd in een omvattend ‘Gesamtkunstwerk’ dat zich liet lezen als een mythologische ‘cirkel van het leven’
– van geboorte tot dood. In zijn sculpturen, collages, installaties en films verwerkte Selg voorwerpen en beeld
elementen uit verschillende tijdperken en culturen. In de ruimte van de Vleeshal realiseerde Selg bovendien
een nieuw, site-specifieke multimedia-installatie.
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14 november 2015 t/m 13 maart 2016
Jan van Scorel – Een hemelse ontdekking
Het Frans Hals Museum besteedde speciale aandacht aan de periode dat Jan van Scorel (1495 – 1562) in Haarlem werkte. Schilder en geestelijke Jan van Scorel introduceerde de Italiaanse Renaissance in Nederland. Een
van de belangrijkste werken uit zijn Haarlemse periode is De doop van Christus. Recent werd dit fascinerende
werk in het museum aan restauratie onderworpen waarbij onbekende gegevens aan het licht kwamen over de
ontstaansgeschiedenis, over Van Scorels schilderwijze en over de bovenste plank van het paneel: ontdekken we
daar onder de verflagen de contouren van God de Vader?
14 november 2015 t/m 13 maart 2016
Ik zie, ik zie …een tentoonstelling over kijken
In deze tentoonstelling zoomde het Frans Hals Museum in op het detail, het voor het oog schijnbaar verborgene,
ja zelfs het onzichtbare! Het museum herbergt een schat aan kleine zaken die veelal over het hoofd worden
gezien maar die aandacht verdienen. Net als bij het spelletje Ik zie, ik zie … wat jij niet ziet werden bezoekers
uitgedaagd die visuele geheimpjes te ontdekken door de ogen van anderen. Onder andere kunstrecensente
Wieteke van Zeil, romanschrijfster Niña Weijers en de restauratoren van het museum stimuleerden de bezoeker op een andere manier te kijken en vertelden daartoe prachtige verhalen.

Ik zie, ik zie … een tentoonstelling over kijken
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Collecties
Aankopen
Oude Kunst
• Jan Nagel, Rust op de vlucht naar Egypte, schilderij, olieverf op paneel
Hedendaagse Kunst
• Arnoud Holleman, Hommage, video installatie
• Erkka Nissinen, God or terror or retro dog, multimedia installatie
• Christian Friedrich, The Stone That the Builder Rejected (Twice), video installatie

Pieter Jansz. Post, Dorpsgezicht met kerk naast een rivier

Schenkingen
Oude Kunst
• Pieter Jansz. Post, Dorpsgezicht met straatscène, schilderij, olieverf op paneel, legaat
• Pieter Jansz. Post, Dorpsgezicht met kerk naast een rivier, schilderij, olieverf op paneel, legaat
• Jan Miense Molenaer, Een jonge man met baret, spelend op een luit, schilderij, olieverf op doek, legaat
• Thomas Heeremans, Schaatser op het ijs, buiten de stadswal, schilderij, olieverf op paneel, legaat
Moderne/Hedendaagse Kunst
Schilderijen
• Hannah Höch, Zonder titel (bloemmotief), olieverf op doek, schenking particulier
• Ben Akkerman, olieverf op doek, schenking particulier
• Ben Akkerman, olieverf op doek, schenking particulier
• Jaap Berghuis, Untitled, olieverf op doek, schenking particulier
• Eli Content, olieverf op doek, schenking particulier
• Kees de Goede, olieverf op doek, schenking particulier
• Erik van Lieshout, olieverf op doek, schenking particulier
• Erik van Lieshout, olieverf op doek, schenking particulier
• Erik van Lieshout, olieverf op papier, schenking particulier
• Erik van Lieshout, olieverf op papier, schenking particulier
• Erik van Lieshout, olieverf op papier, schenking particulier
• Reinier Lucassen, olieverf op doek, schenking particulier
• Marien Schouten, olieverf op doek, schenking particulier
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•
•
•
•
•

Marien Schouten, olieverf op doek, schenking particulier
Marien Schouten, olieverf op papier, schenking particulier
Toon Verhoef, acrylverf op doek, schenking particulier
Toon Verhoef, acrylverf op doek, schenking particulier
Robert Zandvliet, olieverf op doek, schenking particulier

Arnoud Holleman, Hommage, video installatie
Audiovisueel
• Nathaniel Mellors Sophisticated Neanderthal interview video installatie, schenking Aankoopfonds Andaz /
The Minds Eye, in gezamenlijk eigendom met Stedelijk Museum Amsterdam
Tekeningen en grafiek
• Pavèl van Houten, Het Verval, installatie, schenking kunstenaar
• David Bade, Op is op, gouache,schenking particulier
• Hans van Hoek, Study of El Greco’s Espolio, gouache, schenking particulier
• Erik van Lieshout, tekening, schenking particulier
• Erik van Lieshout, tekening, schenking particulier
• Erik van Lieshout, tekening, schenking particulier
• Erik van Lieshout, tekening, schenking particulier
• Erik van Lieshout, tekening, schenking particulier
Fotografie
• Koos Breukel, 10 portretten, kleurenfoto’s, schenking kunstenaar
Diversen
• Joep van Lieshout, badkuip, schenking particulier
• Jan Albers, kast, schenking particulier

Bruiklenen
Langdurige bruiklenen inkomend
• Salomon Jacobsz van Ruysdael, Rivierlandschap met zeilschepen op het Wijkermeer, Beverwijk en
kasteel Assumburg op de achtergrond, olieverf op paneel, bruikleen particulier
• Frans Hals, Portret van een onbekende man, olieverf op doek, bruikleen particulier
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Kortdurende bruiklenen inkomend t.b.v. tentoonstellingen
• Arnoud Holleman – Hommage: 5
• Erkka Nissinen – God or terror or retro dog: 5
• Bloemengekte: 2
• O MUZE! Inspirerende personen in de Nederlandse kunst sinds 1850: 140
• Pavèl van Houten: 1
• Frans Hals – Werk in uitvoering: 8
• Poppenhuis in de spotlights: 2
• Markus Selg – Primitive Data: 60
• Jan van Scorel – Een hemelse ontdekking: 6
• Ik zie, ik zie… een tentoonstelling over kijken: 5
Retour langdurige bruiklenen
• Jacob Isaaksz van Ruisdael, Weg door de duinen, olieverf op paneel, bruikleen particulier
• Pieter Codde, Soldaten in een herberg, olieverf op paneel, bruikleen particulier
• Maarten van Heemskerck, Portret van een onbekende vrouw, olieverf op paneel, bruikleen particulier

De doop van Christus vóór restauratie

De doop van Christus na restauratie
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Kortdurende uitgaande bruiklenen t.b.v. tentoonstellingen
Oude Kunst
schilderijen
12
overige objecten 14
Moderne Kunst
schilderijen
werk op papier
foto’s

35
10
20

Registraties/inventarisaties
• Project herinventarisatie en beschrijving van 135 objecten oosters porselein.
• Inrichting en standplaatsen van 400 foto’s in nieuw koud depot.

Restauraties
Afgeronde behandelingen
• Frans Hals, Regenten van het St. Elisabeths Gasthuis
• Jan van Scorel, Doop van Christus in de Jordaan
Gestarte behandelingen
• Frans Hals, Regentessen van het Oudemannenhuis
• Jan Nagel, Rust op de vlucht naar Egypte
• Maerten van Heemskerck, Gezicht op Rome met de barmhartige Samaritaan
Behandelingen t.b.v. conservatie of presentatie
Schilderijen
• Isaac Israels, Liggend naakt
• Frederik Marinus Kruseman, Stilleven van dood roodborstje tussen eikenloof en koekoeksbloemen
• Jacobus van Looy, Eva treurend om het lot van Abel
• Pieter Pieterszn, Portret Jacob Gael
• Leo Gestel, De haven van Mallorca
• Leo Gestel, Palma di Mallorca
• Leo Gestel, Dame met grote hoed
• Leo Gestel, Portret van mevrouw Boendermaker
• Chris Lebeau, Landschap
• Jan Sluijters, Oktoberzon
• Piet Wiegman, Stilleven met kruisbeeldje
• Isaäk Ouwater, Gezicht op de Catharijnebrug te Haarlem
Overige collectie
• Anoniem, uithangbord
• Naambord Regenten Oudemannenhuis
• Bakslede met beschilderde versieringen
• Diverse beelden voor tentoonstelling Arnoud Holleman
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Publieksactiviteiten en Publicaties
Publieksactiviteiten
Op 30 januari liepen de emoties hoog op in het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem. ’s Avonds konden
bezoekers korte lezingen op zaal van experts bijwonen over emoties in de hedendaagse kunst en schilderkunst
uit de Gouden Eeuw. Na een uitleg in De Hallen Haarlem over het filmproject The Common Sense door directeur Ann Demeester zoomde gastconservator Gary Schwartz naar aanleiding van de tentoonstelling Emoties –
Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw in op emoties in de Gouden Eeuw. Daarna volgde een lezing van prof.
dr. Ad Vingerhoets over emoties in de wetenschap. Prof. dr. Theo Gevers van de Universiteit van Amsterdam
ging in het ‘Emolab’ in op het gebruik van computersoftware bij wetenschappelijk onderzoek naar emoties.
Valentijnsdag was bij uitstek de dag om emoties op zaal in het Frans Hals Museum te tonen. Acteurs wisten
nietsvermoedende bezoekers te verrassen met prachtige emotievolle scènes waarin getreurd, geruzied en gemind werd.
De opening van de tentoonstellingen in De Hallen Haarlem in het voorjaar viel samen met de vierde editie van
de Haarlemse Lente, een samenwerkingsverband van de Haarlemse hedendaagse kunstinstellingen. Diverse
musea, kunstenaarsinitiatieven en galeries presenteerden op 13 maart een avondvullend programma met performances en muziek, gevolgd door een bruisend weekend met als rode draad het thema Bourgeois Rebellion.
Tijdens de druk bezochte opening in De Hallen vond in de nieuwe installatie van Erkka Nissinen zijn live
performance plaats. In het Frans Hals Museum werd op deze avond de filminstallatie Hommage van Arnoud
Holleman geopend.
Op 19 maart greep het Frans Hals Museum de start van de tentoonstelling Bloemengekte aan om de contacten
met zijn toeristische relaties aan te halen door een speciale middag te organiseren voor onder anderen medewerkers van hotels, VVV en touroperators.
Het Nationale Museumweekend is in 2015 uitgegroeid tot de Museumweek. Tijdens deze eerste editie stonden
van 18 t/m 26 april de museumschatten centraal. De Hallen Haarlem bood entree aan 2 voor de prijs van 1. De
museumschat was het werk Basement van Erik van Lieshout, dat in het Collectie Kabinet te zien was.
Onder de noemer De Hallen Extra presenteerde De Hallen Haarlem op donderdag 2 april een ‘gallery talk’ bij
de tentoonstelling A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie. Conservator Xander Karskens nam de bezoekers
mee voor een rondleiding en ging in gesprek met kunstverzamelaar Wilfried Cooreman wiens werk te zien was
in deze expositie. Op donderdag 7 mei vond een artist talk van de Finse kunstenaar Erkka Nissinen plaats. Die
avond begon met een live performance van Nissinen in zijn nieuwe installatie God or terror or retro dog.
Gedurende de laatste maand van de tentoonstelling O MUZE! bood De Hallen Haarlem gratis gallery
talks aan op zondagmiddag. Bij O MUZE! waren de samenstellers van de tentoonstelling aan het woord (Ann
Demeester, Lex ter Braak, Antoon Erftemeijer en Marie Stel). De tentoonstelling van Markus Selg leende zich
goed voor benadering vanuit verschillende disciplines. Daarom namen een wetenschapper digitale cultuur en
de stadsdominee van Haarlem de bezoekers mee voor een rondleiding.
Op 12 juni vond in de Grote of Sint-Bavokerk de dubbelopening plaats van de zomertentoonstelling O MUZE!
in De Hallen en Frans Hals – Werk in uitvoering in het Frans Hals Museum. De lezingen van restauratiedeskundige Anne van Grevenstein, en journaliste Margriet van der Linden werden afgesloten met de verkiezing van
de eerste Museale Muze, middels een kleine competitie onder de bezielende leiding van Dolly Bellefleur, die
gewonnen werd door Janne Igbuwe. Naast uitnodigingen voor openingen en andere events ontving onze muze
een uniek portret van fotograaf Ilja Keizer.
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Verkiezing van de Museale Muze
De opening van de tentoonstelling van Markus Selg sloot aan op het weekend van het Haarlem Cultuur Festi
val, de Open Monumentendagen en Korenlint. De opening werd luister bijgezet door een optreden van het
koor Doulce Memoire met een werk van Arvo Pärt. Dat optreden werd op zondag herhaald. In het weekend
was er verder een pop-up yoga-class op het dak van De Hallen Haarlem, waarna deelnemers de tentoonstelling
konden bezoeken. In het Frans Hals Museum waren er naast tal van familieactiviteiten ook verhalen van de res
tauratoren op zaal. Op de Grote Markt, voor de deur van De Hallen, vond een grote stoepkrijtwedstrijd plaats.
In de reeks inspiratieavonden Eerste Hulp bij Kunst besteedde De Hallen Haarlem op 2 november aandacht
aan stromingen in de beeldende kunst. Directeur Ann Demeester en conservator Xander Karskens gidsten de
aanwezigen door de historie van bewegingen in de moderne en hedendaagse kunst. Tegenwoordig valt daarbij
steeds vaker de term ‘de post-internet’ generatie. Wat betekent dit label? Waar komt het vandaan? Tijdens deze
aflevering van EHbK kreeg men levendige antwoorden op deze vragen. Met een kijkje in de keuken van kunste
naar David Jablonowski .
In samenwerking met M-Museum Leuven organiseerde het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem het in
ternationale researchproject The Transhistorical Museum: Objects, Narratives and Temporalities. Op 13 november
2015 vond een symposium over dit thema plaats in de gehoorzaal van Teylers Museum Haarlem. Experts die
tijdens deze conferentie spraken waren o.a. kunstenaars Pablo Bronstein en Willem de Rooij, museumprofes
sionals Taco Dibbits en James Bradburne, en criticus/tentoonstellingsmaker Bice Curiger.

Symposium ‘The Transhistorical Museum’
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Symposium ‘The Transhistorical Museum’

Op 23 november reikte oud-politicus en huidig voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet in
De Hallen Haarlem de eerste Elisabeth van Thüringenprijs uit aan zorginstelling Het Vijfde Seizoen voor het
meest voorbeeld stellende kunstproject in de zorg. De keuze was voortgekomen uit een jury onder leiding van
Ann Demeester.
In de kerstvakantie was het Frans Hals Museum ook op maandag geopend en werden families en kinderen onthaald met tal van Vrolijke Frans-activiteiten: speciale kids-audiotours, speurtochten, tekenen en kleuren in het
café, kijk- en doe-opdrachten en in de educatieve ruimte het Poppenhuis in de spotlights.

Publicaties
In 2015 werd als opvolger van Halszaken, het vriendenblad
van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, TOON uitgegeven. Dit nieuwe, jaarlijkse magazine van het Frans Hals
Museum | De Hallen Haarlem biedt zowel een terugblik als
een vooruitblik op het tentoonstellingsprogramma en datgene wat zich nog meer in het museum afspeelt. Het magazine wordt elk jaar door een aanstormend talent ontworpen.
Vormgever Corine van der Wal beet met de 2015-editie het
spits af. Het magazine was verkrijgbaar in het Frans Hals
Museum, De Hallen Haarlem en bij de Athenaeum Boekhandels.
Traditiegetrouw verscheen er bij de zomertentoonstelling
een uitgebreide, in eigen beheer uitgegeven, catalogus: O
MUZE! Inspirerende personen in de Nederlandse kunst sinds
1850. Deze publicatie (132 pagina’s) van de hand van conservator Antoon Erftemeijer en tentoonstellingsmedewerker
Marie Stel werd vormgegeven door Willem Morelis.

TOON No.1, 2015
Huisblad van Frans Hals Museum |
De Hallen Haarlem
1

Bij de tentoonstelling Jan van Scorel – Een hemelse ontdekking verscheen: De doop van Christus, Jan van Scorel
in Haarlem. Gastconservator Ariane van Suchtelen werkte in nauwe samenwerking met restauratoren Jessica
Roeders en Jorinde Koenen aan deze publicatie (44 pagina’s). Bregt Balk verzorgde het ontwerp.
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Publiekszaken
Marketing en PR
Resultaten 2015
144.126 bezoekers totaal Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
103.874 bezoekers Frans Hals Museum
40.252 bezoekers De Hallen Haarlem
60% bezoekers met Museumkaart
13.553 bezoekers jonger dan 19 jaar (incl. scholen)
19.360 bezoekers uit buitenland (Frans Hals Museum)
229.318 sessies op website Frans Hals Museum
102.845 sessies op website De Hallen Haarlem
6.702 volgers Facebook Frans Hals Museum
3.378 volgers Facebook De Hallen Haarlem
2.798 volgers Twitter Frans Hals Museum
4.842 volgers Twitter De Hallen Haarlem
366 volgers Pinterest Frans Hals Museum
203 volgers Pinterest De Hallen Haarlem
893 volgers Instagram De Hallen Haarlem
5.703 ontvangers nieuwsbrief De Hallen Haarlem
3.994 ontvangers nieuwsbrief Frans Hals Museum
€ 1.496.688 is de mediawaarde van de gratis publiciteit die in 2015 in de geschreven pers (excl. online) is vergaard.
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem in de pers
Samen met vier musea voor moderne en hedendaagse kunst (EYE, Foam, de Appel art centre en het Cobra
Museum) startte De Hallen Haarlem in het voorjaar van 2015 het TV-programma Kunst & Zoëy op de zender
AT5/RTV-NH. In vijf afleveringen bezocht presentator Eddy Zoëy evenzovele tentoonstellingen en sprak
daarover met conservatoren, museummedewerkers en kunstenaars. Voor De Hallen Haarlem vertelde Ann
Demeester over de tentoonstelling O MUZE!. Wegens succes kreeg de serie in het najaar van 2015 een vervolg.

O MUZE! in Kunst & Zoëy
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In het Frans Hals Museum werden opnamen gemaakt voor enkele afleveringen van het TV-programma Koffie
tijd op RTL 4. De Van Rossems kwamen langs voor opname van Hier zijn de Van Rossems, alsmede een uitgebreide TV-ploeg van de Duitse publieke omroep. Bij Opium besteedde Axel Rüger, directeur van het Van Gogh
Museum, aandacht aan de tentoonstelling over Jan van Scorel..
Recensies en algemene artikelen verschenen in de landelijke dagbladen, maar ook in tijdschriften als Metropolis M en het Japanse tijdschrift Geijutsu Shincho. De tentoonstelling Bloemengekte genereerde veel free publicity in tijdschriften als Libelle en Plus Magazine. De tentoonstelling Ik zie, ik zie … trok door de samenwerking
met Volkskrantredactrice Wieteke van Zeil ook ruime aandacht in de pers. Online was er aandacht voor Ik zie,
ik zie … op Nu.nl.
Directeur Ann Demeester was ook geregeld aanwezig in diverse media. Zo verzorgde zij een rubriek in het TVprogramma Opium en was ze regelmatig te horen op de radio bij programma’s als VPRO’s Nooit meer slapen.
Interviews met en artikelen over haar verschenen in onder andere Museumtijdschrift, Glamour en de Elsevier.

foto Gert Jan van Rooij

Acties
In 2015 zijn serieuze stappen gezet om de
markt van buitenlandse toeristen actiever te benaderen. In samenwerking met de
Keukenhof, Haarlem Marketing en de Jopenkerk ontstond begin 2015 het project
Tulpomania. Doel van Tulpomania was om
buitenlandse toeristen (individueel of in
groepsverband) te interesseren voor het
combineren van een bezoek aan de Keukenhof met een bezoek aan Haarlem. Daarvoor zijn arrangementen ontwikkeld die
verschillende elementen combineren met
onder andere een bezoek aan het Frans Hals
Museum. Het museum heeft daarvoor de
duur van de traditionele bloemenpresentatie verlengd tot de openingsdagen van de
Keukenhof. De samenwerking resulteerde
in grote belangstelling van (buitenlandse)
pers en touroperators met als gevolg dat de
Bezoek (visit) 2 museums in 48 uur (hours)
Open 11 – 17 uur (11am – 5pm)
editie van Tulpomania 2016 opgenomen is in
Zondag 12 – 17 uur (12am – 5pm)
Maandag gesloten (Monday closed)
de programma’s van diverse aanbieders van
www.franshalsmuseum.nl
uitjes voor buitenlandse toeristen.
Een andere stap die in 2015 is gezet om meer buitenlandse toeristen binnen te krijgen is het inhuren van een
bureau om het Frans Hals Museum onder de aandacht te brengen bij binnen- en buitenlandse touroperators en
andere aanbieders van toeristische uitjes.
De samenwerking met Amsterdam Marketing werd ook in 2015 voortgezet. Het museum is opgenomen in
het programma van de Metropool Amsterdam. De I amsterdam City Card wordt steeds meer gebruikt in het
museum.
In 2015 heeft het museum een begin gemaakt met online marketing. Door toekenning van een Google Grant
kan het museum Google AdWords optimaal inzetten om zo de aanwezigheid en vindbaarheid via Google substantieel te vergroten.
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Om optimaal gebruik te maken van een beperkt budget zijn het campagnebeeld en de reclamecampagne van
twee tentoonstellingen in de zomer samengevoegd. Daarbij bood het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een voordelig combiticket aan voor de tentoonstellingen O MUZE! en Frans Hals – Werk in uitvoering. Het
ticket was 48 uur geldig en was in beide musea verkrijgbaar.
Op vertoon van de Museumkaart ontvingen bezoekers van de tentoonstelling O MUZE! een gratis Muzenwandeling. Die leidde de wandelaar aan de hand van negen muzen door de Haarlemse binnenstad. De plattegrond was geïllustreerd door Tjarko van der Pol.
Daarnaast waren er nog tal van losse acties: een lezersaanbieding bij het blad Poppenhuizen & Miniaturen,
diverse vrijkaartacties via de nieuwsbrief van AVROTROS, een arrangement bij de bloemenpresentatie met
Plus Magazine, een Libelle actie met als gift een linnen (tulpen) tasje, Museumkaart-lunchaanbiedingen en
acties met Subbacultcha!, Kunstbeeld en Het Parool.

Communicatie
Vormgeving
Bregt Balk verzorgde in 2015 de reguliere vormgeving van de communicatie-uitingen in en voor het Frans Hals
Museum. Zij bedacht tevens het ontwerp van het factsheet, de nieuwjaarskaart en de nieuwe ‘inhoudsopgave’
in de Tuchthuispoort. Chantal Hendriksen was verantwoordelijk voor de uitingen van De Hallen Haarlem en
zorgde in 2015 voor de vormgeving van het gezamenlijk campagnebeeld van de zomertentoonstellingen en
ontwikkelde de vormgeving voor The Transhistorical Museum: Objects, Narratives and Temporalities. Daarnaast
begeleidde zij Corine van der Wal, het talent dat het nieuwe huismagazine TOON ontwierp.
Film en video
Het aantal promotionele film- en video-uitingen nam in 2105 substantieel toe. Tentoonstellingen werden
aangeprezen in korte ‘teasers’ die in het museum maar ook online te zien waren.. In 2015 sloot het Frans Hals
Museum | De Hallen Haarlem zich aan bij ARTtube, het videokanaal voor musea in Nederland en België.
Betaalde publiciteit
Voor De Hallen Haarlem en het Frans Hals Museum werd voor elk tentoonstellingscluster een flyer geproduceerd en verspreid in hotels en cafés in Amsterdam, bij 110 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en op
diverse plekken in Haarlem.
De tentoonstellingen van Markus Selg, Ik zie, ik zie…, de zomertentoonstellingen O MUZE! en Frans Hals
– Werk in uitvoering werden in een outdoor- en indoorcampagne gepromoot in de randstad en in Haarlem en
omgeving.
Mediabureau BKK verzorgde in 2015 voor het Frans Hals Museum de advertenties in dag- en weekbladen
bij verschillende tentoonstellingen. Voor De Hallen Haarlem verschenen advertenties in onder meer Volkskrant, NRC Handelsblad, Metropolis M en Frieze.
Raambeplakking ter promotie van de tentoonstellingen werd in 2015 voortgezet, met raamstickers voor De
Hallen Haarlem aan de Grote Marktzijde en de Grote Houtstraat. Voor de tentoonstelling van Markus Selg
maakte de kunstenaar zelf het ontwerp hiervoor.
Online
Naast een betere zicht- en vindbaarheid op Google is in 2015 een start gemaakt met de inzet van online bannering in aanvulling op onze printadvertenties. Om deze banners zo optimaal mogelijk in te zetten is een bureau in de hand genomen. Bij De Hallen Haarlem nam het aantal volgers op Twitter en Instagram toe. Bij het
Frans Hals Museum hebben Facebook en Twitter een behoorlijke groei laten zien. Vooral vijftigers zijn actief
op Facebook.
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Educatie
In totaal bezochten in 2015 12.224 kinderen en jongeren het Frans Hals Museum en 1.329 De Hallen Haarlem. In
schoolverband heeft het museum in 2015 7.769 leerlingen ontvangen, waarvan 7.311 in het Frans Hals Museum
en 458 in De Hallen Haarlem. Individueel kwamen 4.913 kinderen/jongeren naar het Frans Hals Museum, in
De Hallen 871.
Scholen
Het museum voert al jaren een actief educatief beleid in het Frans Hals Museum. Dit jaar promootte ook De
Hallen Haarlem vanaf september het bezoek van voortgezet onderwijs- leerlingen: er is nu altijd een De Hallen
Walk & Talk beschikbaar. De Hallen Haarlem nam bovendien deel aan het Haarlem-brede initiatief Meet Art
Now dat meer leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar instellingen voor actuele kunst moet trekken.
Onveranderd bood het Frans Hals Museum dit jaar scholen een uitgebreid educatief programma aan. Voor
het basis- en voortgezet onderwijs is er de keuze uit zo’n 20 verschillende programma’s: interactieve museum
wandelingen, audiotours, kijk & doe tochten en workshops in het Frans Hals Atelier. Nieuw dit jaar waren twee
programma’s over emoties in het kader van de tentoonstelling Emoties. Geschilderde gevoelens in de Gouden
Eeuw en een nieuw programma voor kleuters.
Het Frans Hals Expert programma dat in het voorgaande schooljaar met steun van het VSBfonds is ontwikkeld, liep in 2015 nog steeds. Bureau Young Crowds informeerde scholen in heel Nederland hierover opnieuw
met als resultaat dat er in totaal ruim 70.000 werkboekjes over Nederland zijn verspreid. De digitale les over
Frans Hals is ook nog steeds te downloaden van de website.
Gratis busvervoer
Voor veel scholen is het vervoer van en naar het museum een belemmering om het museum te bezoeken. De
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem schonk het museum een bedrag om scholen buiten
Haarlem gratis busvervoer aan te bieden. Dankzij deze gift kwamen circa 800 leerlingen naar het museum.
Juist scholen die anders nooit komen, meldden zich voor dit aanbod aan. De Jan de Wit Group in Haarlem
voerde de ritten uit.

Audiotour in het onderwijsprogramma
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‘Wie wat bewaart heeft wat’ en ‘Stappen in de stad’ zijn de twee samenwerkingsprojecten van Haarlemse erfgoedinstellingen (Archeologisch Museum Haarlem, Dolhuys, Frans Hals Museum, de Grote of St. Bavokerk,
Historisch Museum Haarlem, Historische Vereniging Haerlem, Noord-Hollands Archief, de Stadsbibliotheek, Teylers Museum). Binnen dit project ontvangen het Frans Hals Museum en Teylers Museum om en om
de groepen 1 en 2.
Het project ‘Wie wat bewaart heeft wat’ ging het achtste gebruikersjaar in en is dit jaar volledig vernieuwd.
Er is afscheid genomen van de indrukwekkende houten leskisten. De docentenhandleiding en de voorbereidende lessen zijn nu digitaal en bruikbaar op een digibord, compleet met een digitaal spel.
‘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 Haarlemse legendes. In het kader van
dit samenwerkingsproject kwamen ook dit jaar groepen kinderen naar het Frans Hals Museum, dat participeert in het verhaal van Damiate (zie: Stappenindestad.nl)
Familieprogramma’s
In 2015 werd het programma Vrolijke Frans op zondag met de hele familie voortgezet. Families liepen op zondagmiddag met een Vrolijke Frans-speurvel het museum in, bekeken en bespraken aan de hand van een thema
met elkaar een aantal schilderijen. Daarna gingen zij met elkaar aan de slag in het Frans Hals Atelier, met vanaf
september Caya Timmers als gastvrouw. In de schoolvakanties troffen families met kinderen een uitgebreid
aanbod aan activiteiten, van speurtochten, audiotours en kijk- en doe-opdrachten tot het kleuren van een
bijzondere kleurplaat in het museumcafé.

Poppenhuis in de Spotlights
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Op 1 juli presenteerde het museum Poppenhuis in de spotlights geïnspireerd op het prachtige poppenhuis van de
Amsterdamse koopmansvrouw Sara Rothé, een van de
pronkstukken van het museum. Op basis van dit en andere
bestaande 17e- en 18e-eeuwse poppenhuizen is in de foyer
een collage gemaakt van 71 kamers, waarvan een deel in 3D.
Deze opstelling biedt jong en oud de kans om met de neus
er bovenop details te ontdekken die vaak verborgen blijven.
Twee speurboekjes leiden kinderen door de kamertjes en
laten ze van alles ontdekken over het leven van toen. Kinderen kunnen in de ruimte ook spelen met speciale poppenkamertjes en -meubeltjes uit oude poppenhuizen. Caspar
Conijn, Adrienne Quarles, Marjolein Triesscheijn en Bregt
Balk stelden deze nieuwe familie-attractie samen. Daarbij
werd een gratis poppenhuis kinderaudiotour aangeboden
met animaties, dankzij ondersteuning van de Stichting
Dorodarte.
Educatiemedewerkers
Een vast team rondleiders voerde alle programma’s voor
scholen en families uit. Irene van Beek, Karin ter Beek en
Atie Kodde, die decennialang talloze leerlingen en volwassenen rondleidden, namen dit jaar afscheid. Rian Peeperkorn, workshopleidster, schreef twee handboeken voor
het voortgezet onderwijs, met alle programma’s, lessen en
workshops. Renée Roebbers en Maya Mutlu bedachten en
werkten twee lessen uit: de dramaworkshop Emoties in de
Gouden Eeuw voor groep 7, 8 en de brugklas en de museumwandeling Het hondje van Frans Hals voor groep 1 en 2. Joke
de Radder maakte hier twee aaibare hondjes als handpoppen bij. Een werkbezoek aan het Van Gogh Museum bracht
alle rondleiders nog intensiever in contact met nieuwe rondleiderstechnieken als Visible Thinking Strategies. De coördinator educatie nam deel aan het internationale congres
Hands on in Amsterdam.
De afdeling educatie kan niet goed functioneren zonder stagiaires. Martine Winters, tweedejaars student aan
de Reinwardt Academie in Amsterdam begeleidde in het
voorjaar het programma voor scholen en stelde het Vrolijke
Frans-opdrachtvel Vrolijke noten en mooie klanken samen.
Lotte Souwer, vierdejaars studente aan de hbo-opleiding
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Hogeschool van Amsterdam, leverde vanaf de zomer een grote
bijdrage aan het bedenken, uit- en afwerken van diverse
programma’s, lessen en workshops. Ook ontwierp zij twee
kinderkleurplaten.

Audiotour Poppenhuis in de Spotlights
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Publieksbegeleiding
De publieksbegeleiding van het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem leverde vele begeleidende teksten bij
tentoonstellingen en vaste collectie in de vorm van object- en zaalteksten. Daarnaast verscheen er bij de tentoonstelling Primitive Data van Markus Selg een handout met plattegrond in twee talen.
Verder werd in 2015 veel tijd en geld geïnvesteerd in audiotours. De bestaande audiotour langs de vaste collectie van het museum werd uitgebreid met een paar nummers. Bij Bloemengekte kwam een geluidstour in twee
talen, net zoals bij de tentoonstellingen O MUZE! en Primitive Data van Markus Selg. Ook over het gebouw
van De Hallen verscheen een audiotour/app in twee talen die zowel binnen als buiten het museum informatie
geeft over de vroegere functies van de gebouwen. De tentoonstellingen Ik zie, ik zie …, A Modest Proposal for
Radical Bourgeoisie en God or terror or retro dog van Erkka Nissinen werden louter ondersteund door teksten via
de audiotourapparaten en apps. Bij de tentoonstelling van Markus Selg werd geëxperimenteerd met nieuwe
audioapparaten die meer (interactieve) mogelijkheden bieden.
Bij de presentatie Jan van Scorel – Een hemelse ontdekking was er naast enige digitale ondersteuning ook een
prachtige korte film van Krista Arriëns en Marcel van der Velde op zaal te bewonderen over het restauratieproces bij De doop van Christus.
De tentoonstelling Ik zie, ik zie … bood in zijn geheel een innovatieve vorm van publieksbegeleiding. Met
als doel de bezoeker beter te leren kijken en te wijzen op details en andere verborgen wetenswaardigheden op
schilderijen en in het gebouw. Met behulp van kijkers, vergrootglazen, lenzen, blow-ups, video’s en geluidsfragmenten werd de bezoeker uitgenodigd het gebodene nader te inspecteren; dit alles zorgvuldig opgesteld
door tentoonstellingsinrichter Caspar Conijn. De begeleidende teksten, deels van het museum deels van
Volkskrantredactrice Wieteke van Zeil, boden daarbij een kunsthistorische, eigentijdse of persoonlijke uitleg.
Er verscheen een speciale tekst-app met nog meer details over vier thema’s: ‘dieren en beestjes’, ‘handtekeningen en dateringen’, ‘onwelvoeglijke dingen’ en ‘vreemde stukjes verf’. Ook onderdeel van de tentoonstelling
was ‘het grootste kunstwerk sinds mensenheugenis’ van romanschrijver Niña Weijers. Het hierin beschreven
kunstwerk werd alleen zichtbaar aan de binnenkant van de ogen van de bezoekers als ze met behulp van kop
telefoons de verslagen van drie getuigen beluisterden.
Bij de tentoonstelling Frans Hals – Werk in uitvoering was er sprake van een uitgebreide vorm van publieksbegeleiding. Het bood de bezoeker een kijkje achter de schermen van het museumbedrijf en toonde de voortgang van het toonaangevende restauratieproject van de regentenstukken van Frans Hals. Voor de ogen van het
publiek gingen de museumrestauratoren op zaal aan het werk in een nagebouwd restauratieatelier. Naast ‘live’
uitleg van de aanwezige restauratoren werd de presentatie ondersteund met digitale informatie toegankelijk
gemaakt door meerdere tablets.

Frans Hals – Werk in uitvoering
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Fondsenwerving en relatiebeheer
De Gemeente Haarlem verstrekt een (exploitatie)subsidie aan het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
zodat het museum zijn basistaken kan uitvoeren. Daarnaast werft het museum extra gelden middels fondsenwerving bij particulieren, fondsen en stichtingen zodat het museum de collectie kan aanvullen, restaureren
en presenteren, en speciale (educatieve) programma’s en (tentoonstellings)projecten kan organiseren. Deze
steun van derden is onontbeerlijk. Daarom is in 2015 de afdeling ‘fondsenwerving’ versterkt. Sinds 2015 is
Emma Swaan als coördinator fondsenwerving en relatiebeheer aanspreekpunt voor Beminnaers en Fondsenwerving. Zij voorziet in een duurzame werving van de noodzakelijke additionele bijdragen.

Beminnaers
Beminnaers zijn kunstliefhebbers uit de regio die het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een warm hart
toedragen en financieel ondersteunen bij de totstandkoming van internationaal spraakmakende tentoonstellingen. In totaal ondersteunden in 2015 21 Beminnaers het museum met periodieke schenkingen op verschillende niveaus.
Voor Beminnaers worden deuren geopend die anders gesloten blijven omdat het museum de Beminnaers erg
dankbaar is voor hun onmisbare steun. Zo kregen de Beminnaers in 2015 een kijkje achter de schermen van
de voorjaarstentoonstelling Bloemengekte en werd tijdens een preview bij de Zomertentoonstelling O MUZE!
duidelijk hoe kunstenaars aan hun inspiratie komen. In september werden de Beminnaers ontvangen op het
VIP-balkon van fotografiebeurs UNSEEN voor een exclusieve rondleiding. Het jaar werd afgesloten in het
Frans Hals Museum waar met de restauratoren werd gesproken over de recente restauratie van Jan van Scorels’
Doop van Christus.

Fondsenwerving
Deelnemers van de BankGiro Loterij maken restauraties, presentaties en aankopen voor het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem mogelijk. In 2015 ontving het museum € 200.000 uit de reguliere opbrengst van de
BankGiro Loterij en € 15.583 via deelnemers die specifiek voor het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
meespelen met de loterij. Mede dankzij deze bijdrage kon het museum dit jaar de omvangrijke restauratie van
de regentessen van Frans Hals bekostigen.
De fondsenwerving is in 2015 geïntensiveerd. Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting, Mondriaan Fonds, Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, VSBfonds,
Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, J.C. Ruigrok Stichting, Stichting Zabawas, Stichting Dommering
Fonds, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis, Institut für Auslandsbeziehungen, Stichting Dorodarte,
Goethe-Institut Nederland en stichtingen en fondsen die anoniem wensen te blijven, hebben afgelopen jaar
een onontbeerlijke steun geleverd aan tentoonstellingen, aankopen, educatieve programma’s, restauraties, en
innovatieve projecten.

Schenkingen en legaten
Het museum ontving in 2015 bijzondere materiële en financiële schenkingen, legaten en nalatenschappen van
particulieren en instellingen die anoniem wensen te blijven. Het museum dankt alle schenkers graag op deze
wijze.
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Huisvesting
In 2015 is gewerkt aan een zo optimaal mogelijke werking van het in 2014 aangelegde klimaatsysteem. Ter begeleiding van dit proces is een aparte werkgroep ingesteld die in 2016 een protocol zal opstellen. De sterk verouderde cv-apparatuur in het museum is in de loop van het jaar vervangen. Beide gebouwen beschikken nu over
energiezuinige apparatuur op dit gebied. Verder heeft de eigenaar opdracht gegeven voor groot onderhoud aan
de locatie aan het Groot Heiligland. In het kantoorgedeelte zijn diverse slechte delen vervangen en opnieuw
geschilderd en is het voegwerk aan de gevel hersteld. Het dak boven de Maniëristenzaal is volledig vernieuwd
waarbij een niet meer functionele schoorsteen is verwijderd.
Het jaar 2015 stond in het teken van Green Key, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de
recreatie- en vrijetijdsbranche en de zakelijke markt. Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem nam samen
met diverse andere Haarlemse culturele instellingen deel aan dit project. Aan de hand daarvan zijn er diverse
milieubesparende maatregelen genomen waarvoor het museum begin 2016 de zilveren oorkonde kreeg uitgereikt.
De werkzaamheden in De Hallen Haarlem hebben zich in 2015 beperkt tot normaal klein onderhoud. Met
de eigenaar van het pand is nog een aantal malen overlegd gevoerd omtrent de noodzakelijke aanpassingen van
de draagkracht van de vloer in de Verweyhal. De problematiek wordt erkend maar heeft nog niet geleid tot definitieve besluiten.

Personeel en Organisatie
Personeel
Eind 2015 kende het museum een formatie van 34,91 fte, verdeeld over 44 medewerkers. Daarnaast wordt gebruik 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 wederom in september plaats en ging dit jaar naar Alkmaar, waar na de koffie een
rondvaart op het programma stond. Vervolgens ging de tocht naar Bergen waar na de lunch een bezoek aan
museum Kranenburgh gecombineerd werd met een rondleiding door het dorp Bergen. Daarna bracht de bus
het gezelschap naar Wijk aan Zee. Na een drankje waren er outdoor activiteiten die echter na korte tijd vanwege het slechte weer werden gestaakt. Een heerlijk barbecue buffet in de strandtent was echter een mooie
pleister op de wond en een goede afsluiting van de dag.
Personeelsleden
Directie
Ann Demeester – directeur
Denise de Boer – adjunct directeur (vanaf 1 juli 2015)
Secretariaat
Norma Wijdenes-Ligthart – directie assistent (vanaf 1 september 2015)
Judith Harren – administratief secretarieel medewerker
Annejet Houck – administratief secretarieel medewerker
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Fondsenwerving en Relatiebeheer
Emma Swaan – coördinator fondsenwerving en relatiebeheer
HR
Gwen Nijbroek-Breuer – HR adviseur
Afdeling Collecties
Anke van der Laan – hoofd
Joke van Haaren – projectmedewerker collectie
Karien Beijers – registrar collectie
Erik van Rossum – depotbeheerder (vanaf 1 mei 2015)
Liesbeth Abraham – restaurator
Jorinde Koenen – restaurator
Mireille te Marvelde – restaurator
Jessica Roeders – restaurator
Anneke Wouters – medewerker conservering (tot 1 november 2015)
Monique Brandsen – medewerker conservering (vanaf 1 september 2015)
Afdeling Productie Tentoonstellingen
Susanna Koenig – hoofd
Anna Tummers – conservator oude kunst
Marrigje Rikken – associate conservator oude kunst
Antoon Erftemeijer – conservator moderne kunst
Xander Karskens – conservator hedendaagse kunst
Afdeling Publiekszaken
Bas van Donselaar – hoofd
Annelieke van Halen – coördinator marketing, communicatie De Hallen Haarlem
Monique van Royen – coordinator marketing, communicatie Frans Hals Museum
Neeltje Köhler – coördinator publieksbegeleiding
Charlotte Wiethoff – coördinator educatie
Afdeling Bedrijfsvoering en Financiën
Rob de Nieuwe – hoofd
Rita Weijers – boekhoudkundig medewerker
Afdeling Bedrijfsvoering en Financiën, bureau Facilitaire Dienstverlening
John Buch – hoofd
Cees Visser – technisch medewerker klimaat en verlichting
Frans van Lieshout – voorman technische dienst
Ulric Roldanus – medewerker technische dienst
Afdeling Bedrijfsvoering en Financiën, bureau Balie en Beveiliging
Ron van den Broek – hoofd
Rien Broertjes – teamcoördinator
Sabine Dol – teamcoördinator
Laura Alting – baliemedewerkster
Sandy Bersee – baliemedewerkster
Anja Brakman – baliemedewerkster
Louise van Dam – baliemedewerkster
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Piet Hoogland – beveiligingsmedewerker
Fred Lagerweij – beveiligingsmedewerker
Jaap van Munster – beveiligingsmedewerker
Annelies de Nijs – baliemedewerkster
Gerard Nijssen – beveiligingsmedewerker/ medewerker technische dienst bij tentoonstellingen
Ellen van Riessen – beveiligingsmedewerker
Otto Schilling – beveiligingsmedewerker
Joop Schrotenboer – beveiligingsmedewerker
Bob Smit – telefonist
Ben Suringbroek – beveiligingsmedewerker
Monique Wentink – beveiligingsmedewerker
Pauline Wijker – baliemedewerkster
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging bestond uit Xander Karskens, Monique van Royen en Annelies de Nijs.
Overleg met de directie vond 6 keer plaats.
Gastmedewerkers Restauratieatelier
Jaap Boon
Pol Bruijs
Annelies van Loon
Jantine Maessen-den Brok
Danny Paff
Herman van Putten
Melgert Spaander
Eric Uffelmans
Inhuur en detachering
Ariane van Suchtelen – interim conservator Oude Kunst (tot december 2015)
Stagiaires
Martine Winters
Renske Koster
Stephanie Langeveld
Lotte Souwer
Saskia van Oudheusden
Caya Timmers
Vrijwilligers
Jettie Rozemond
Marie Stel
Mieke Content
Susanne Sanders
Lout Scholvink
Rondleiders en -sters
Evelyn Cnossen
Melanie Ciurai
Chantal Cossais
Giulia Franceschini
Maaike Glerum
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Peter van Graafeiland
Betty van Heurn
Els Hoekstra
Michiel Kersten
Willien Korthals Altes (gastvrouw)
Luitgard Maassen
Emmelie de Mol van Otterloo
Maya Mutlu
Rian Peeperkorn
Martijn Pieters
Renee Roebbers
Hans Schaafsma
Veronique Steijn
Bregtje Viergever
Anette Vorderhake

Organogram

Directeur

Adjunct directeur

Directie assistent

Coordinator Fondsen
werving en relatiebeheer

HR adviseur

Administratiefsecretarieel medewerker

Bedrijfsvoering en Financiën

Collecties

Productie Tentoonstellingen

Publiekszaken

Facilitaire Dienstverlening

Balie en Beveiliging
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Organisatieveranderingen
In 2015 is de organisatiestructuur van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem geoptimaliseerd. De wijzigingen zijn in twee fases volbracht en eind november was de nieuwe structuur een feit. Het nieuwe organogram kent een directeur, een adjunct directeur, vier afdelingen en een aantal stafmedewerkers. De vier afdelingen zijn verdeeld in Bedrijfsvoering en Financiën, Collecties, Productie Tentoonstellingen en Publiekszaken
en worden ieder door een hoofd geleid. De staf bestaat uit de directie-assistent, secretariaatsmedewerkers, de
HR-adviseur en de coördinator fondsenwerving en relatiebeheer.
Naast een aangepaste organisatiestructuur, zijn de functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten van
alle in dienst zijnde medewerkers op uniforme wijze her- of beschreven en geactualiseerd.

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 verhouden
zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur.
Governance Code Cultuur
In 2015 zijn de regels van de Governance Code Cultuur integraal toegepast. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en de operationele gang van zaken van het museum. 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 Governance Code Cultuur.
Ten aanzien van het risicomanagement wordt in het verslag van de directeur, alsmede in het financiële verslag, 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 adjunct directeur en het hoofd financiën, en daarnaast eenmaal per jaar met de accountant van het museum, en rapporteert
de bevindingen aan de Raad van Toezicht.
De samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem:
• De heer W.F.T. (Frans) Corpeleijn – voorzitter
Voorheen (managing)partner Stibbe advocaten; thans toezichthouder ondernemingen in Nederland en
België.
• Mevrouw. mr. M. (Marieke) Bax MBA
Voorheen hoofd Mergers & Acquisitions Sara Lee Corporation; thans adviseur en verscheidene
commissariaten plus toezichthoudende functies in profit en non-profit sector.
• Mevrouw drs. A.P.H.M. (Linda) van Dooren-Hovius
Managing Partner Aberkyn en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organisaties in de non-profit en profit
sector.
• De heer R. (Ruud) Hendriks
Co-founder Startupbootcamp, Innoleaps & The Talent Institute.
• De heer J.M. (Jan Maarten) de Jong
Voorheen lid RvB ABN AMRO; thans lid diverse Raden van Commissarissen in binnen- en buitenland..
• Mevr. T.S.M. (Thérèse) van Schie
Voorheen marketing-directeur Unilever/ICI, directeur Amsterdams Uitbureau; thans eigen adviespraktijk.
Bestuurslid Vereniging Rembrandt, bestuurslid Museum Hermitage aan de Amstel, vice-voorzitter bestuur
Amsterdamse Kunstraad.
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Bijeenkomsten 2015
De Raad van Toezicht is vijfmaal bijeengekomen – op 17 maart, 8 juni, 15 september en 15 december. De raad
heeft zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 verleend. Daarnaast zijn aankoopvoorstellen besproken, alsook de plannen die het museum ontwikkelt om zijn ambities in inhoudelijke en financiële
zin waar te maken.

Raad van Advies
De Raad van Advies is in 2015 tweemaal bijeengekomen – op 24 april en 8 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.
Samenstelling van de Raad van Advies op 1 januari 2015:
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
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
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Bericht van de voorzitter van
de Vereniging van Vrienden
Waartoe?
Als ‘ongeneeslijk katholieke jongen’ ben ik opgegroeid met de catechismus en ik kan mij dat fenomeen nog
scherp voor de geest halen. De inhoud werd je op de lagere school met de paplepel ingegoten. Scheiding van
Kerk en Staat was nog heel ver weg. Het geschrift was opgebouwd uit een vraag- en antwoordspel, waarbij een
aantal stellingen nog in mijn hoofd nadreunt. Dat gold met name de eerste vraag: “Waartoe zijn wij op aarde?”.
De catechismus is inmiddels in de vergetelheid geraakt, maar deze hamvraag is als het ware losgezongen uit het
hard gekafte boekje. Sterker nog, de vraag wordt in brede kring gebezigd om het gehoor terug te voeren naar
des poedels kern.
Ook bij de Vrienden helpt deze vraag op de achtergrond om te beoordelen hoe wij in het voorbije jaar met
het museum hebben samengewerkt en of wij op koers liggen voor het komende jaar. Statuten en het beleid van
voorgaande generaties Vrienden moedigen ons aan “de bekendheid van het museum en haar verzameling te
bevorderen” en bovendien “het bevorderen van bruikleen, schenkingen en legaten aan het museum”. Gelegd
langs deze meetlat kunnen wij niet ontevreden terug zien op onze activiteiten in het jaar 2015.
Intermediair
Dit jaar mochten wij als intermediair optreden tussen een Stichting in liquidatie en het museum, waarbij een
mooi bedrag aan het museum werd toegezegd.
Ook met de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis hebben wij een brugfunctie kunnen vervullen.
Dankzij een aanzienlijke gift van deze stichting werd de educatieve afdeling van het museum in staat gesteld
een museumbus te realiseren, waarmee ruim 800 schoolkinderen ons museum hebben kunnen bezoeken. Het
betreft met name kinderen uit wat verder gelegen scholen. Het Gereformeerd of Burgerweeshuis, waarvan de
wortels teruggaan tot in de 14e eeuw, is in de 19e eeuw gehuisvest geweest in het gebouw waar nu het Frans Hals
Museum is gevestigd. Deze bijzondere band heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan het initiatief van de stichting om directie en medewerkers van het museum ook kennis te laten maken met enkele andere oude instituten
uit de Haarlemse regio.
Financiële steun
Bij de liquidatie van de Stichting Frans Hals werd het restbedrag van de stichting aan de Vereniging van Vrienden
toevertrouwd. Zoals eerder gemeld werd met een belangrijk deel daarvan steun verleend aan de grote restauratie van een drietal schilderijen van Frans Hals. In 2015 is op verzoek van het museum naast het eerder gedoteerde bedrag nog een aanvullende donatie verricht. Bovendien heeft het museum de tulpenvaas ‘Pyramide’ en
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Roemers; de jongere generatie Vrienden

het schilderij ‘Rust op de vlucht naar Egypte’ van Jan Nagel kunnen aankopen dankzij steun van de Vereniging.
Ook hebben wij dit jaar het museum eenmalig financieel geholpen bij de realisatie van de tentoonstelling Ik zie,
ik zie . . . . Tot slot hebben wij aan het huisblad TOON niet alleen redactioneel maar ook financieel bijgedragen.
Winkel 25 jaar
De museumwinkel bestond in 2015 25 jaar. Wat ooit begon als een spontane activiteit aan een klein tafeltje bij
een grote tentoonstelling is uitgegroeid tot een onmisbaar volwaardig instituut, gerund door een zestigtal
toegewijde vrijwilligers. Een trots boegbeeld van de Vereniging. De samenwerking met medewerkers van het
museum is voorbeeldig. Voor vele Vrienden is de winkel de ‘geheime’ kadowinkel. In januari 2016 werd het
zilveren jubileum gevierd met een feestelijk ontbijt in een prachtig aangeklede Renaissancezaal. Ook oudgedienden waren uitgenodigd waaronder vrijwilligers van het eerste uur. Hulde aan deze groep Vrienden!
Ruimte voor een jongere generatie
Een speerpunt van ons beleid is het betrekken van een jongere generatie bij het Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem. Het initiatief van de Roemers is in 2015 enthousiast ontvangen. Er blijkt interesse te bestaan bij veertigers om met elkaar af en toe te genieten van kunst, toegelicht door een bevlogen spreker of door een kunstenaar
zelf. En dat in onze stad, direct om de hoek. De eerste 100 Roemers zijn geregistreerd en wij verwachten dat de
groep dit jaar verder zal uitgroeien.
Ook bij de commissies zien wij stilaan de trend ontstaan om de stokjes geleidelijk over te dragen aan een
jongere generatie.
Ledenaantal
Vooral op grond van een gevorderde leeftijd hebben nogal wat Vrienden dit jaar afscheid genomen van de
Vereniging. Dit aantal kon voor een belangrijk deel worden gecompenseerd door de komst van nieuwe Vrienden. In totaal telde de Vereniging eind 2015 1840 leden.
Tom Schlatmann
voorzitter
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Samenwerkingsverbanden
Het museum zocht ook in 2015 op tal van terreinen de samenwerking met andere organisaties. Eerst en vooral
met de gemeente Haarlem. Op lokaal niveau werkte het museum ook nauw samen met Teylers Museum waarmee het een combiticket ontwikkelde dat geliefd is bij binnen- en buitenlandse toeristen. Met andere Haarlemse culturele instellingen werd voortgegaan met een serie inspiratieavonden onder de naam Eerste Hulp bij
Kunst. EHbK is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines en ze
bij te praten over de laatste stand van zaken.
Op landelijk niveau waren de contacten met andere musea intensief. Het Mauritshuis en het Frans Hals
Museum | De Hallen Haarlem zijn vanaf 2014 op een bijzondere manier hun wetenschappelijke kennis en
expertise gaan uitwisselen. Dit resulteerde in 2015 in de tentoonstelling Frans Hals –Werk in uitvoering, samengesteld door Ariane van Suchtelen, interim conservator gedetacheerd vanuit het Mauritshuis.
Internationaal was er de coproductie van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en M-Museum in
Leuven in zake het internationale researchproject The Transhistorical Museum, objects, narratives and temporalities. Tevens werd in dit kader in samenwerking met AICA Nederland & België een ‘call for papers’ gelanceerd.
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Financieel verslag
Besteding BankGiro Loterij gelden 2015

Uitgaven

Extra personele inzet restauraties
Jan van Scorel
De doop van Christus in de Jordaan
Frans Hals
Regenten van het Sint Elizsabeth’s Gasthuis in Haarlem
Frans Hals
Regentessen van het Oude Mannenhuis
Jan Nagel
Rust op de vlucht naar Egypte
Maarten van Heemskerck
Landschap met Barmhartige Samaritaan
Diversen

56.654
88.797
88.796
20.588
11.694
12.537
279.066

Presentatie eigen collectie
Restauratie Regenten op zaal

Tentoonstelling Werk in uitvoering
Totale kosten
Toegekende bijdragen 2015:
BankGiro Loterij
Bijdragen Vereniging van Vrienden
Restauratiefonds

74.822
353.888

200.000
50.000
103.888
353.888

In 2015 zijn de beschikbare middelen aangewend voor restauraties met als zwaartepunt de restauratie van de
Regenten, Regentessen en het schilderij van Jan van Scorel. De restauratie van de Regenten is onder de aandacht van het publiek gebracht door het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden op zaal met aanvullende
informatie.
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Rekening 2015
Balans per 31 december 2015
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Machines, apparatuur en installaties
Verbouwingen

31 december 2015

31 december 2014

530.054

518.312

339.901

380.962

869.955

899.274

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad catalogi en museumkaarten

97.206

96.279

		

97.206

96.279

301.242

683.372

		

Vorderingen
Vorderingen
Belastingen en premies
Overlopende activa
		

Liquide middelen
Totaal liquide middelen
		

Totaal activa
Passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds expertisecentrum
Bestemmingsfonds Beminnaers

88.417

110.460

223.906

326.409

613.565

1.120.241

2.739.680

1.905.163

2.739.680

1.905.163

4.320.406

4.020.957

393.774

472.597

300.000

-

164.500

58.000

		

858.274

530.597

Aankoopfondsen
Fonds heer en mevrouw de Man
Aankoop- en restauratiefonds

758.912

758.912

580.264

691.048

1.339.176

1.449.960

Voorzieningen
Voorziening jubilea

51.911

44.945

		

51.911

44.945

288.393

374.727

		

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
Vooruitontvangen subsidie
Overige schulden
Overlopende passiva
		

Totaal passiva

140.216

131.332

1.306.570

1.335.130

134.782

100.512

201.084

53.754

2.071.045

1.995.455

4.320.406

4.020.957
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Exploitatierekening 2015
			
		
2015
BATEN
Directe opbrengsten
966.568
Bijdrage activiteiten
1.121.457
Indirecte opbrengsten
154.220
Totale opbrengsten
2.242.245
Subsidie gemeente Haarlem
Exploitatiebijdrage
2.491.221
Bijdrage huur en onderhoud
634.169
Totaal subsidie
3.125.390
Totale baten
LASTEN
Salarislasten en inhuur
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Aankopen
Collectiefunctie
Tentoonstellingen en
bijzondere activiteiten
Publiciteit
Algemene kosten
Totale lasten
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten/-lasten
Exploitatieresultaat
Resultaatbestemming
Onttrokken/toegevoegd aan het
bestemmingsfonds Beminnaers
Onttrokken/toegevoegd aan het aankoopen restauratiefonds
Onttrokken/toegevoegd aan het
bestemmingsfonds expertisecentrum
Onttrokken/toegevoegd aan het fonds
de heer en mevrouw de Man
Onttrokken/toegevoegd aan
algemene reserve
		

2015	 
Begroting
2014
999.500

881.345

567.000

1.416.254

130.000

115.984

1.696.500

2.413.583

2.479.500

2.472.666

634.500

624.063

3.114.000

3.096.729

5.367.635

4.810.500

5.510.312

2.511.475

2.374.000

2.297.951

159.339

165.000

159.376

822.402

861.000

824.596

111.332

100.000

65.280

98.877

106.000

106.895

855.736

627.500

1.009.810

274.229

242.000

243.055

332.077

335.000

345.885

5.165.467

4.810.500

5.052.848

202.168

-

457.464

14.725

20.000

14.058

216.893

20.000

471.522

106.500

-

58.000

110.784-

-

110.791-

300.000

-

-

-

-

524.012

78.823-

20.000

301

216.893

20.000

471.522
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