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Frans Hals Museum
Sinds het Frans Hals Museum in 1913 zijn poorten aan het Groot Heiligland opende, 
heeft het zich in een toenemende faam en belangstelling mogen verheugen. De col-
lectie van Haarlemse meesters uit de Gouden Eeuw, waaronder de grootste verzame-
ling schilderijen van Frans Hals ter wereld, is uniek. Aan het begin van de zeventien-
de eeuw onderging de schilderkunst een radicale verandering, waarvoor in Haarlem 
de basis werd gelegd. Deze omslag bepaalde uiteindelijk de allure en de grandeur 
van de Gouden Eeuw, waardoor Haarlem met recht kan worden aangemerkt als 
de bakermat van de Gouden Eeuw. De collectie van het Frans Hals Museum,  
waarin het hele spectrum van de 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst op bijzonder 
hoog niveau is samengevat, weerspiegelt die revolutionaire omwenteling. 

De Hallen Haarlem
Zoals Haarlem in de zeventiende eeuw een vrijhaven vormde voor de vernieuwings-
drang die zich in de kunst voordeed, zo wil De Hallen Haarlem ook nu een podium 
bieden voor de ontwikkelingen die zich binnen de hedendaagse kunst aandienen. 
Ze wil eenzelfde open, proactieve houding aan de dag leggen. Vernieuwingen roe-
pen, zeker als ze bestaande grenzen overschrijden en geldende normen openbreken,  
altijd grote weerstand op. De Hallen Haarlem wil die confrontatie evenwel niet uit 
de weg gaan en doelbewust dat spanningsgebied opzoeken. Ze wil zich nadrukke-
lijk manifesteren als pleitbezorger voor een ‘levende’ cultuur; een cultuur die voort-
durend in beweging is en over het vermogen beschikt om iets nieuws tot stand te 
brengen.

Missie
Het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem stellen zich ten doel om het publiek 
te informeren over, en te laten genieten van, de ongekende bloei van de schilderkunst 
in de Gouden Eeuw, alsook van de internationale ontwikkelingen in de heden daagse 
beeldende kunst. Het overdragen van de rijke collectie 16e- en 17e-eeuwse schilder-
kunst, en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst, aan toekomstige ge-
neraties staat hierbij centraal.
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1.1 Bericht van de Raad van Toezicht

Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft ondanks verslechterende econo-
mische omstandigheden de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren ook 
in 2012 kunnen voortzetten. De beide musea bleken opnieuw in toenemende mate 
aantrekkelijke podia voor vele kunstliefhebbers.

Een en ander was vooral te danken aan bijzondere en aansprekende initiatieven 
op het gebied van tentoonstellingen, uitbreiding collectie, sponsoring, schenkin-
gen, bruiklenen, restauraties en een goede aansturing en inzet van de organisatie 
en een zorgvuldige, kostenbewuste exploitatie. Het hierna volgende ‘Bericht van de 
directeur’ is in deze opzichten zeer illustratief.

In het afgelopen jaar werd in onze periodieke vergaderingen en via bilaterale 
contacten met directie en staf extra veel aandacht besteed aan de strategie, het ten-
toonstellingsprogramma voor de komende jaren en in het bijzonder het 100-jarig 
bestaan van het Frans Hals Museum in 2013. Daarnaast kwamen volgens een vast 
schema onderwerpen aan de orde als budget, meerjarenraming, taakstellingen, ver-
slaglegging en kwaliteit van de organisatie. Een en ander werd telkens door onze 
auditcommissie in aparte bijeenkomsten zorgvuldig voorbereid, waardoor een ef-
fectieve besluitvorming kon plaats vinden.

In het beleidsplan is als leidend uitgangspunt nadrukkelijk gekozen voor het prin-
cipe van museum as serious pleasure. Deze missie betekent dat de bezoekers op een 
aangename manier – met een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd aanbod, met 
goede voorzieningen en begeleiding – toegang krijgen tot prachtige kunstwerken, 
alsook actief geïnformeerd worden over de achtergronden van het gebodene, waar-
door ze de kunstwerken beter begrijpen, beter kunnen waarderen en in de juiste 
context kunnen plaatsen. Het Frans Hals Museum concentreert zich daarbij op de 
beroemde 16e- en 17e-eeuwse Haarlemse schilderkunst, terwijl De Hallen Haarlem 
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zich specifiek toelegt op de moderne en hedendaagse kunst als een podium voor 
met name internationale, actuele ontwikkelingen. Het Frans Hals Museum be-
schikt daarbij over een unieke positie en een zeer gewaardeerd aanbod. De Hallen 
Haarlem wordt de afgelopen jaren in diverse media steeds meer aangemerkt als het 
beste platform in den lande voor de presentatie van actuele kunstuitingen. Het be-
leid is er vanzelfsprekend op gericht deze fraaie vooraanstaande posities nog verder 
te versterken.

Ook in 2012 mochten onze musea weer de zeer sympathieke steun ondervinden 
van de Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, welke vereniging 
haar zilveren jubileum vierde. De directeur gaat daar in zijn bericht nader op in. De 
Raad van Advies was als vanouds weer present met creatieve gedachtenuitwisselin-
gen over met name kunstinhoudelijke zaken en de strategie van onze instellingen. 
Nog belangrijker waren de grote bijdragen van directie, staf en alle medewerkers en 
een groot aantal vrijwilligers aan de positieve ontwikkelingen en de progressie in 
het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht spreekt dan ook zijn grote erkentelijkheid 
en waardering uit voor de bijdragen van deze betrokken groeperingen.

Uiteraard stond ook 2013, het jaar van het eeuwfeest van het Frans Hals Museum,  
veelvuldig op de agenda. De voorbereidingen van de grote tentoonstelling en de fes-
tiviteiten zijn goed en veelbelovend verlopen. In dit jubileumjaar staan we oog in 
oog met Frans Hals. U bent allen van harte welkom!

Joep Brentjens
voorzitter
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1.2 Bericht van de directeur

Feestelijk
2012 was een bijzonder feestelijk jaar. Het begon met de tentoonstelling De Gouden 
Eeuw viert feest en eindigde met de viering van het zilveren jubileum van de Ver-
eniging van Vrienden. De officiële opening van het Vriendenjubileum vond plaats 
in een volle Grote of St. Bavokerk, waar tevens het lustrumcadeau werd onthuld: 
het vermakelijke en aansprekende schilderij Musicerend gezelschap op een terras uit 
1625 van Dirck Hals, dat het beeldmerk was van de tentoonstelling. Een vrolijker 
en toepasselijker cadeau was nauwelijks denkbaar. Het feestvierende gezelschap, de 
uitgelaten stemming, het muzikale vertier, de ondeugende hondjes, de opzichtige 
hofmakerij, de opgedofte heren met hun satijnen strikschoentjes en de chique da-
mes met hun weelderige jurken; in alles vormt dit schilderij een prachtige omlijsting 
van dit zilveren jubileum. 

Twee bijzondere initiatieven
Ter gelegenheid van het jubileum hebben de Vrienden het initiatief genomen tot 
twee bijzondere projecten die primair bedoeld waren om geld bijeen te brengen 
voor de aankoop van een hedendaagse kunstwerk ten behoeve van de collectie van 
het museum. 

Voor het project Maskerade werd aan kunstenaars en vormgevers, die een relatie 
met De Hallen Haarlem hadden, gevraagd om een blanco masker te beschilderen, 
te beplakken of anderszins te bewerken. Meer dan 60 kunstenaars hebben aan dit 
verzoek gehoor gegeven en aan het resultaat was goed af te zien dat ze er serieus 
mee aan de slag zijn gegaan en er met veel plezier aan gewerkt hebben. Op zondag 
18 november, de sluitingsdag van de tentoonstelling, zijn de maskers door Jop Ub-
bens, algemeen directeur van veilinghuis Christie’s, per opbod verkocht. Hij deed 
dat op een vlotte en amusante manier, waar velen zich door aangesproken voelden. 
De veiling was een groot succes en de opbrengst van € 29.550 overtrof de verwach-
tingen. Dit bedrag is aangewend voor de aankoop van de videoinstallatie The Krazy 
House van Rineke Dijkstra. Aardig om te vermelden is dat de Dr. Marijnus Johan-
nes van Toorn & Louise Scholten Stichting vier maskers heeft gekocht (van Adam 
Colton, Cees Krijnen, Guido Geelen en Reinier Lucassen) en die aan het museum 
heeft geschonken.

Het tweede initiatief was het project Fotozaken. Tien vooraanstaande Neder-
landse fotografen , waaronder Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Viviane Sassen, Roy 
Villevoye en Luuk Wilmering, hadden een recent werk ter beschikking gesteld ten 
behoeve van een unieke fotomap. De opbrengst van deze map (tien gesigneerde 
foto’s, op een formaat van 40 x 30 cm, in een oplage van 60 exemplaren), die naar 
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Veiling Maskers o.l.v. Jop Ubbens
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Henk van Os tijdens de opening van Cornelis van Haarlem Onthulling schenking 25 jaar Vrienden

Naar zee Roger Hiorns



verwachting zo’n € 50.000 zal bedragen, zal eveneens aangewend worden voor de 
aankoop van een hedendaagse kunstwerk.

Succesvol
2012 was ook een uitermate succesvol jaar. Zo hebben we 145.606 bezoekers ont-
vangen: 101.661 voor het Frans Hals Museum (78.100 in 2011) en 43.945 voor De 
Hallen Haarlem (40.856 in 2011). In totaal dus 26.650 bezoekers meer dan in 2011. 

Tentoonstellingen
De grote publiekstrekker in het Frans Hals Museum was de tentoonstelling De Gou-
den Eeuw viert feest, met in totaal 69.392 bezoekers. In deze tentoonstelling werd 
een overzicht gegeven van geschilderde feesten in de zeventiende eeuw, variërend 
van bruiloften, dorpsfeesten, boerenkermissen en sinterklaasavonden tot galante 
buitenpartijen, schuttersbanketten en rederijkersbijeenkomsten. En zoals NRC 
Handelsblad schreef: “De bezoeker verlaat het museum met in zijn oren een kako-
fonie van verfijnd luitspel, getrompetter, schril vedelgekras, vermengd met uitzin-
nig gezang en geklinkklang van glaswerk en tinnen kroezen en bulderend gelach”. 

De tentoonstelling De Hollandse Michelangelo. Cornelis van Haarlem (1562-1639) 
trok in totaal 32.499 bezoekers. De expositie liet zien dat deze 16e-eeuwse manië-
ristische kunstenaar niet alleen een uitnemend en vooruitstrevend schilder was, 
maar dat hij ook een bepalende rol heeft gespeeld in de introductie van de Italiaanse 
Renaissance in de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden. Stefan Kuiper 
schreef in de Volkskrant een waarderende recensie (“Verfrissend samengestelde 
tentoonstelling laat Van Haarlems werk zien in al zijn facetten”), met als pakkende 
kop: “Uitmuntend worstelen met kwast”.

In De Hallen Haarlem was de grote uitschieter de tentoonstelling Naar Zee met 
zo’n 29.000 bezoekers. Alle gedaanten van dit ongrijpbare fenomeen passeerden 
de revue, hetgeen een rijk palet aan voorstellingen opleverde: van kustgezichten, 
weidse open zeeën, stormen, noodweer, schipbreuken en zeeslagen tot ondergaan-
de zonnen, strandvermaak, vissers en havens. Het Parool eindige zijn recensie als 
volgt: “De zee is op het eerste gezicht al een mooi thema. Na het zien van de ten-
toonstelling Naar zee is de slotsom dat het een geweldig thema is”. 

Ook de tentoonstellingen van Daan van Golden, Marijn van Kreij, Charles Atlas en 
Studio Verwey hebben duidelijk kleur gegeven aan de programmering van De Hal-
len en konden op veel bijval rekenen. Daan van Golden en Marijn van Kreij hebben 
met elkaar gemeen dat ze op een precieze en ingetogen manier in hun werk ver-
wijzen naar zowel belangrijke figuren uit de kunstgeschiedenis, alsook naar minder 
verheven beelden uit de reclame en de popmuziek. De Amerikaanse videokunste-
naar en filmmaker Charles Atlas dankt zijn naam vooral aan zijn samenwerking 
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met de beroemde choreograaf Merce Cunningham. De verschillende films die hij 
van diens dansen maakte, verwerkte hij voor De Hallen tot één samenhangende in-
stallatie. Onder de titel ‘Studio Verwey’ werden door de gastconservatoren Michiel 
van Iersel en Radna Rumping vijf kunstenaars van de Rijksacademie Amsterdam 
gepresenteerd die een fellowship van de Stichting Kees Verwey hadden ontvangen. 
Het bijzondere tentoonstellingsontwerp was van de hand van Office Jarrik Ouburg.
Op grond van zijn avontuurlijke programmering heeft het kunsttijdschrift Kunst-
beeld aan De Hallen Haarlem de tweede plaats toegekend op de lijst van ‘kwalitatief 
beste musea voor hedendaagse kunst in 2012’. 

Dankzij ruimhartige bijdragen van de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise  
Scholten Stichting, het SNS REAAL fonds, Stichting Zabawas, het VSBfonds, de 
J.C. Ruigrok Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Kees Verwey 
en de Gemeente Haarlem konden al deze tentoonstellingen gerealiseerd worden.

Collectie
Aankopen
Ook voor de collectie was 2012 een bijzonder succesvol jaar. Zo hebben we dankzij 
bijdragen van het Fonds J-P de Man en van de Vereniging Rembrandt het uiterst 
verfijnde Stilleven met haringen, oesters en rookgerei uit 1625 van Floris van Schooten 
kunnen aankopen. Het vertoont een uitstalling van luxe goederen die voorbehou-
den waren aan de welgestelden: witte brood, witte wijn en glanzend verse oesters. 
Een pijpje staat klaar om aangestoken te worden, met erbij een chique tabaksdoos-
je, een schaal met brandende kooltjes en aansteekstokjes. Genotsmiddelen die des-
tijds regelmatig het mikpunt van kritiek waren van moralisten.

Dankzij de jaarlijkse donatie van de BankGiro Loterij hebben we het bijzondere 
schilderij De balspelers uit 1631 van Jan Miense Molenaer uit een particuliere col-
lectie kunnen verwerven. Hierop is te zien hoe vier boeren voor een herberg slagbal 
spelen, waarbij de dorpelingen en een deftig echtpaar toekijken. 

Op het gebied van de hedendaagse kunst hebben we, dankzij een bijdrage van het 
Mondriaan Fonds, onder andere de film Long After Tonight uit 2005 van de Engelse 
kunstenaar Matt Stokes aangekocht, waarin de opzwepende muziek van de zoge-
heten Northern Soul herbeleefd wordt met extatische dansen, opzwaaiende jurken, 
fladderende broeken en atletische stunts. 

Schenkingen
In 2012 hebben we de collectie ook kunnen verrijken met een aantal waardevolle 
schenkingen. Reinier Lucassen schonk ons twee schilderijen, te weten Black Hole 
uit 2005 en Black Square uit 2006, die beide waren opgenomen in de tentoonstel-
ling Naar zee.Van een particuliere verzamelaar ontvingen we het schilderij Onder-
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waterlandschap uit 1938 van Wout van Heusden, dat eveneens figureerde in de ten-
toonstelling Naar zee.

Outset Contemporary Art Fund schonk ons twee spectaculaire schuimsculpturen 
van de Engelse kunstenaar Roger Hiorns, naar aanleiding van zijn alom geprezen 
tentoonstelling in De Hallen Haarlem. 

En niet in de laatste plaats natuurlijk de genereuze schenking van de Vereniging 
van Vrienden: Musicerend gezelschap op een terras van Dirck Hals. Alhoewel het 
schilderij door de eigenaren in langdurig bruikleen aan het museum was gegeven, 
hadden zij begin 2012 te kennen gegeven het te willen verkopen. Dankzij de steun 
van de Vrienden is het voor het museum behouden gebleven.

Bruiklenen
We mochten ons dit jaar ook weer verheugen over een aantal bijzondere bruikle-
nen. Vooral de in bruikleen gegeven ‘stillevens’ vormen een waardevolle aanvulling 
op de collectie: het prachtige Stilleven met zilveren beker en berkemeijer uit 1632 van 
Pieter Claesz en het fraaie Stilleven met rokersattributen uit 1664 van Edwaert Col-
lier. Ook de presentatie van Jacob van Ruisdael werd versterkt met twee uitzonder-
lijke werken. Van een Duitse verzamelaar ontvingen we Rotspartij met waterval in  
boslandschap uit 1650 en een Boslandschap uit 1660. Een zeer ruimhartig bruikleen 
kwam van het Mauritshuis dat werken beschikbaar stelde van onder anderen Jan de 
Bray, Pieter van Laer, Jan Miense Molenaer en Pieter Post.

Restauraties
Op het gebied van restauraties hebben we in 2012 een geweldige inhaalslag kunnen 
maken. Zo kon dankzij de jaarlijkse donaties van de BankGiro Loterij het beroem-
de schuttersstuk van Cornelis van Haarlem, Feestmaal van een korporaalschap van 
de Haarlemse Cluveniersschutterij, uit 1583 gerestaureerd worden. En het Mondriaan  
Fonds heeft een royale bijdrage toegezegd om de Regenten van het St. Elisabeth Gast-
huis uit 1642 van Frans Hals grondig te kunnen restaureren. In het kader van de actie 
‘Adopteer een oude meester’, waarbij fondsen, stichtingen, bedrijven en particu-
lieren de restauratie van een schilderij kunnen adopteren, hebben vier schilderijen 
toegewijde adoptieouders gevonden. Al met al een jaar om met trots en voldoening 
op terug te kijken.

Algemeen12



Vrienden
Het is bijzonder stimulerend als je weet dat er een uiterst betrokken en actieve kring 
van Vrienden om je heen staat. De Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Mu-
seum | De Hallen Haarlem, met bijna 1800 leden een van de grootste in Nederland, 
kan in dit opzicht niet genoeg geprezen worden. De steun die wij van de Vrienden 
ontvangen is onontbeerlijk voor het functioneren van het museum. 

Behalve financiële steun verlenen de Vrienden ook vele praktische diensten aan 
het museum. Zo runnen ze met veel enthousiasme en toewijding zes dagen per 
week de Vriendenwinkel, dragen ze er mede zorg voor dat Halszaken driemaal per 
jaar verschijnt, verzorgen ze de jaarlijkse Soiree in het Frans Hals Museum en het 
Hallenbal in De Hallen Haarlem, en fleuren ze in het voorjaar het museum op met 
aantrekkelijke boeketten en in het oog springende bloemarrangementen. Ze waren 
ook direct bereid om één dag per week assistentie te verlenen bij het uitreiken van 
de gratis audiotour bij De Gouden Eeuw viert feest. 

De Vrienden zijn de ware ambassadeurs van het museum, en ik hoop van harte 
dat zij nog lang aan het museum verbonden blijven. 

Gebouw
Tot volle tevredenheid werd 10 jaar lang de presentatie Haarlem 1600-1700 – Een re-
portage getoond in een ruimte naast de Lezingenzaal. De presentatie toonde hoe 
de collectie van het museum de grote bloei van Haarlem rond 1600 weerspiegelt. 
Er ontbrak echter een goede introductie op Frans Hals, de naamgever van het mu-
seum. Wie was Frans Hals? Wat was het geheim achter zijn unieke schilderstijl?  
Tevens was er behoefte aan een publieksruimte voor workshops en cursussen om het 
publiek actiever bij de collectie te betrekken. Voor de realisatie van dit project werd 
een aanvraag ingediend bij de Extra projecten 2011 van de BankGiro Loterij. Op  
6 februari kregen wij tijdens het Goed Geld Gala te horen dat onze aanvraag voor 
€ 454.800 was gehonoreerd. In de zomer werd de presentatie Haarlem 1600-1700 –  
Een reportage ontmanteld en werd een aanvang gemaakt met de constructieve werk-
zaamheden voor de nieuwe presantatie, die half maart 2013 gereed zal zijn.

Nadat in 2011 de werkzaamheden in verband met de asbestsanering aan de bin-
nenkant van het gebouw waren afgerond, is in 2012 nog een aantal noodzakelijke 
aanpassingen aan de buitenkant van het gebouw gedaan, zodat het in 2013 bij het 
100-jarig bestaan er tot in de puntjes verzorgd uit zal zien.

In het kader van veiligheid voor bezoeker en medewerker, werden er in het najaar 
twee levensechte brandoefeningen gehouden. De eerste simuleerde een brandje 
’s avonds in de werkplaats en de tweede betrof een ‘brand’ die overdag was ontstaan 
in het museumcafé. Beide oefeningen bleken zeer leerzaam.
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2.1 Frans Hals Museum

11 november 2011 t/m 6 mei 2012
De Gouden Eeuw viert feest

Met steun van het VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (Netty van Doorn Fonds), SNS REAAL 
fonds, Stichting Zabawas, J.C. Ruigrok Stichting, Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten 
Stichting, Gemeente Haarlem, ABN-AMRO Mees Pierson

De tentoonstelling, die ca. 50 schilderijen omvatte, liet zien dat feesten een bijzon-
der populair onderwerp waren in de 17e-eeuwse schilderkunst. Schilders als Jan 
Steen en Frans Hals brachten allerlei feestvierende personen en gezelschappen in 
beeld, variërend van boerenkermissen en carnavalsfeesten tot rijke buitenpartijen 
en schuttersbanketten. In totaal kwamen 69.392 bezoekers naar de tentoonstelling 
kijken.

De Gouden Eeuw viert feest gaf voor het eerst een overzicht van geschilderde fees-
ten uit de Gouden Eeuw. Behalve vele aansprekende schilderijen van belangrijke 
17de-eeuwse kunstenaars, kreeg de bezoeker een breed scala aan verhalende tafere-
len te zien die – vaak met een knipoog – een beeld geven van de toen geldende nor-
men en waarden. De meest uiteenlopende feesten kwamen aan bod: chique buiten-
partijen, kermissen, banketten en boerenbruiloften, naast rederijkersoptochten, 
nachtelijke straatfeesten en Driekoningen. 

Niet alle 17e-eeuwse feesten kwamen voor in schilderijen, want uitbeeldingen 
van verjaardagsfeesten of kerstvieringen kennen we bijvoorbeeld niet. Andere fees-
ten komen maar sporadisch voor, zoals het Sinterklaasfeest. Opvallend is ook dat 
boerenbruiloften wel, maar bruiloften van de hogere klassen zo goed als niet voor-
komen. Het lijkt erop dat schilders een voorkeur hadden voor feesten die gepaard 
gingen met een zekere losbandigheid. 

2 Tentoonstellingen
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Binnen de tentoonstelling nam de Haarlemse schilderkunst een belangrijke plaats 
in. Het zogenaamde ‘galante gezelschap’, een type schilderij dat door David Vinck-
boons in Amsterdam werd geïntroduceerd, kwam in Haarlem tot grote bloei dank-
zij schilders als Esaias van de Velde, Dirck Hals en Willem Buytewech. Haarlems 
beroemdste schilder Frans Hals heeft in zijn vernieuwende groepsportretten van 
schutters de feestvierende officieren met rake typeringen en ongekend levendige 
gebaren en gezichtsuitdrukkingen ten tonele gevoerd. Jan Steen schilderde veel van 
zijn beste werken in Haarlem.

Na de schuttersmaaltijd… 
Antiquair en stylist Ruud van der Neut ensceneerde in de Schutterszaal een prach-
tig stilleven van een banket, alsof het feestmaal van de schutters net beëindigd was. 
Het bleek een groot succes en door de bezoekers zeer gewaardeerd. Besloten werd 
om de tafel tot zomer 2013 te laten staan.

Publieksbegeleiding: audiotour, introductiefilm en catalogus
Waar gebrekkige manieren en humoristische situaties voor een 17e-eeuws publiek 
in één oogopslag duidelijk moeten zijn geweest, is nu vaak achtergrondkennis no-
dig om de schilderijen te doorgronden. De tentoonstelling werd dan ook begeleid 
door een audiotour en een introductiefilm. Bijna alle bezoekers maakten gebruik 
van de audiotour (Nederlands, Engels, inbegrepen bij de toegangsprijs) en de intro-
ductiefilm werd goed bekeken en gewaardeerd. 

In de uitgebreide catalogus, met een inleidend essay van Anna Tummers, be-
schrijft Thijs Weststeijn de 17e-eeuwse opvattingen over het schilderen van fees-
ten en de rol van alcohol, losbandigheid en humor hierbij; Herman Roodenburg en 
Mickaël Bouffard-Veilleux bespreken hoe de 17e-eeuwse schilders hun figuren hou-
dingen gaven en lieten dansen, en in hoeverre dit overeenkomt met wat destijds als 
‘gepast’ werd gezien voor de verschillende sociale klassen, terwijl Marieke de Win-
kel in haar artikel 17e-eeuwse kleding behandelt en wat we zoal kunnen afleiden uit 
de afgebeelde kostuums. 

30 maart 2012 t/m 22 april 2012
Bloemenpresentatie

Zoals elk voorjaar waren er weer prachtige boeketten te zien in het museum, ver-
zorg door een hechte groep dames van de Vriendenvereniging. Dit jaar waren er 
vanwege het Vriendenlustrum extra feestelijke boeketten gemaakt, die te zien waren 
in het hele museum. Hiervoor was ook een speciale flyer gemaakt die o.a. verspreid 
werd op De Keukenhof. De boeketten worden door de bezoekers altijd erg gewaar-
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deerd, zoals te lezen is in het gastenboek van het museum: ‘Die bloemen! Prachtig’; 
‘L’exposition de fleurs était magnifique’; ‘Prachtige bloemen, grandioos!!’; Bello, in-
teressante, istructtivo – e bellissimi fiori!’; ‘Schitterende bloemstukken! Alleen al de 
moeite van een bezoek waard.’

11 mei 2012 t/m 16 september 2012
Zeventiende-eeuwse zeegezichten

De Haarlemmer Hendrick Vroom (1562/63-1640) geldt als de grondlegger van het 
genre ‘zeegezichten’ in Nederland. Deze kleine presentatie, die twee zalen besloeg, 
toonde enkele schilderijen van Vroom en zijn tijdgenoten. 

De Gouden Eeuw viert feest Na de schuttersmaaltijd...

Bloemenpresentatie



16 september 2012 t/m 16 december 2012
Vriendenlustrum

Omdat De Vereniging Vrienden van Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 
in het najaar haar zilveren jubileum vierde, werden zowel in het Frans Hals Museum 
als De Hallen Haarlem werken getoond die met steun van de Vrienden zijn verwor-
ven. Hieronder bevinden zich schilderijen van Frans Hals, Jan de Bray, Pieter Jansz 
Post, Jan Lagoor, Pieter van Laer, Hendrick Gerritsz Pot en Dirck Hals, uitzonder-
lijke staande klokken van Johannes Coelombie, A. Oldenzijl en Jan Tengkins, een 
zeldzaam 17e-eeuws bedgordijn, en het zilveren beeld van de Heilige Gommarus 
uit 1656 van Pieter Cornelisz Ebbekin.

De Vrienden ondersteunen sinds 1987 aankopen oude en hedendaagse kunst, 
restauraties, lezingen en publicaties. Met haar 1800 leden is de Vereniging een van 
de grootste verenigingen van museumvrienden in Nederland en ook een van de 
meest actieve. 

De viering van het jubileum ging van start in de Grote of St. Bavokerk in het bij-
zijn van enkele honderden Vrienden. Marthy Schipper, de voorzitter van de vereni-
ging, sprak van een vruchtbare vriendschap en een motiverende samenwerking. Ter 
ere van het lustrum schonk de vereniging het schilderij Musicerend gezelschap op een 
terras uit 1625 van Dirck Hals aan het museum.

28 september 2012 t/m 20 januari 2013
De Hollandse Michelangelo. Cornelis van Haarlem (1562-1638)

Met steun van Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting, Stichting Zabawas, J.C. 
Ruigrok Stichting, SNS REAAL Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (Nieske Fonds), VSBfonds en 
de Gemeente Haarlem

Met de tentoonstelling over Cornelis van Haarlem is een lang gekoesterde wens 
in vervulling gegaan. Nog nooit eerder was een overzicht van zijn werk te zien ge-
weest, terwijl hij toch een vooraanstaande positie inneemt in de Nederlandse schil-
derkunst en als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Hollands Ma-
niërisme geldt. 

De tentoonstelling beoogde meer inzicht en begrip bij te brengen voor de be-
langrijke rol die Cornelis van Haarlem heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Ne-
derlandse schilderkunst. Zijn werk toont goed de invloed die de Italiaanse Renais-
sance op de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden had en laat de cruciale 
overgang van het nogal ‘overtrokken’ 16e-eeuwse Maniërisme naar de ‘realistische’ 
schilderkunst van de Gouden Eeuw zien. De tentoonstelling maakte het tevens mo-
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gelijk om de werken van Cornelis die zich in de collectie van het Frans Hals Mu-
seum bevinden, te tonen in de context van zijn gehele oeuvre.

In zijn vroege schilderijen met Bijbelse en mythologische taferelen, zoals de gru-
welijke Kindermoord uit 1591 en de monumentale Bruiloft van Peleus en Thetis uit 
1592, wil Cornelis van Haarlem grootschalig drama zo aangrijpend en indrukwek-
kend mogelijk uitbeelden. Tegelijkertijd maakt hij ook goed getroffen portretten. 
Zo schildert hij in 1583 op twintigjarige leeftijd Het feestmaal van een korporaalschap 
van de Haarlemse Cluveniersschutterij – een grote schuttersmaaltijd, waarin alle per-
sonen bijzonder natuurgetrouw zijn uitgebeeld en waarin hij door compositie en 
gebaar een ongekende levendigheid weet te brengen. 

Wanneer omstreeks 1620 in Haarlem een nieuwe generatie kunstenaars aan-
treedt, die zich in thematiek niet langer richt op de mythologische godenwereld of 
de Bijbelse geschiedenis, maar een uitgesproken voorkeur heeft voor alledaagse 
onderwerpen uit hun eigen leefomgeving, zien we een radicale verschuiving van 
verbeelding naar observatie, van verzonnen en geïdealiseerde werelden naar de al-
ledaagse werkelijkheid, van luidruchtige, imponerende verhalen naar ingetogen, 
eenvoudige taferelen. Cornelis van Haarlem heeft deze invasie van vernieuwing 
van zeer nabij meegemaakt, maar weet er zich geen raad mee. Hij voelt zich geman-
geld tussen de artistieke opvattingen die vroeger zijn werk bepaald hadden en de 
nu heersende mentaliteit. De laatste jaren van zijn carrière, hij is de zeventig dan al 
ruimschoots gepasseerd, schildert hij nog enkel aandoenlijke, lieflijke genrestukjes 
van knikkerende kinderen of een trommelaar. 

Ondanks dit minder glorieuze einde verdient Cornelis van Haarlem een pro-
minente plaats in de canon van de kunstgeschiedenis. Als geen ander heeft hij de 
schilderkunst getransformeerd tot een puur visueel feest, waarin het oog optimaal 
verleid en uitgedaagd wordt. In zijn beste werken komen beeldende intelligentie, 
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vindingrijkheid, durf, trefzekerheid en virtuositeit op een indrukwekkende manier 
samen. 

De tentoonstelling van Cornelis van Haarlem trok in totaal 32.499 bezoekers.

16 november 2012 t/m 17 februari 2013
Conversation Piece IV: Maaike Schoorel & 17e-eeuwse stillevens

Uitgangspunt van de serie Conversation Piece is om de zogenaamde tegenstellingen 
tussen oude en moderne kunst op te heffen en de artistieke continuïteit in de kunst 
zichtbaar te maken. Het gaat hierbij om overeenkomstige artistieke intenties, die 
ondanks grote uiterlijke verschillen kunst uit het heden en het verleden met elkaar 
verbinden. Door kunstwerken in een andere context te plaatsen en de traditionele 
ordeningsprincipes te doorbreken, vallen grenzen weg en komen nieuwe betekenis-
sen en samenhangen aan de oppervlakte. In de afgelopen series werd bijvoorbeeld 
het werk van ondermeer John Currin en Francis Bacon gecombineerd met de mani-
eristische werken van Cornelis van Haarlem. 

Maaike Schoorel (Santpoort, 1973) grijpt in haar schilderijen terug op klassieke 
schildergenres als het portret, het landschap en het stilleven, waarbij ze zich vaak 
baseert op bestaande schilderijen van Nederlandse kunstenaars. Ze zoekt nadruk-
kelijk aansluiting tot beeldmotieven die een lange schilderkunstige traditie hebben. 
Voor deze gelegenheid had Maaike Schoorel zich laten inspireren door schilderijen 
van onder anderen Pieter Claesz en Frans Hals. De manier waarop ze deze schilde-
rijen volgt en bewerkt is echter uiterst ongewoon en zeer radicaal. Het oorspronke-
lijke beeld wordt van alle overbodige details ontdaan en volledig uitgekleed, zodat 
uiteindelijk nog slechts een vage contour, een dunne veeg of een schimmig vlekken-
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patroon overblijft. Het lijkt alsof de verf uit de voorstelling is weggetrokken, waar-
door het oorspronkelijke beeld grotendeels is opgelost en onleesbaar is geworden. 
De schilderijen balanceren op de grens van iets en niets, van zichtbaarheid en on-
zichtbaarheid. Je moet langdurig en aandachtig kijken, alvorens de voorstelling zich 
ontvouwt en je langzaam maar zeker een beeld herkent. 

2.2  De Hallen Haarlem

16 december 2011 t/m 4 maart 2012
Daan van Golden, Marijn van Kreij, Annesas Appel, EN/OF

De Hallen Haarlem presenteerde in de winter van 2011-12 drie solotentoonstellin-
gen van Nederlandse kunstenaars die inhoudelijk sterk aan elkaar gerelateerd zijn: 
Daan van Golden, Marijn van Kreij en Annesas Appel. Een voorliefde voor grafi-
sche patronen en het gebruik van herhaling als stijlmiddel zijn overeenkomstige ei-
genschappen in hun werk. Het waren de eerste omvangrijke museumsolotentoon-
stellingen van Van Kreij en Appel in Nederland. 

Door een solotentoonstelling te wijden aan Daan van Golden (Rotterdam, 1936) 
wil het museum het onverminderde belang van zijn werk onderstrepen en laten 
zien op welke manier een jonge generatie kunstenaars hierop aansluit. Van Golden 
is een typische artist’s artist, wiens artistieke opvattingen vooral onder collega’s veel 
weerklank hebben gevonden. Van Golden heeft zich nooit veel aangetrokken van 
heersende artistieke trends en heeft altijd zijn eigen plan getrokken. De afgelopen 
jaren is de internationale waardering voor zijn werk toegenomen, met onder meer 
de grote overzichtstentoonstelling Red or blue die in Londen, Genève en Lissabon 
te zien was. De tentoonstelling in De Hallen Haarlem omvat een selectie uit zijn 
schilderijen en omspant een periode van bijna 50 jaar.

Net als bij Daan van Golden zijn herhaling en het steeds weer hernemen van be-
staande motieven belangrijke thema’s in het werk van Marijn van Kreij (Middel-
rode, 1978). Ook lopen in zijn kunst ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur door elkaar. Hij speelt 
graag met verwijzingen naar uiteenlopende inspiratiebronnen uit de beeldende 
kunst en de popcultuur. Zo kan hij even makkelijk met grote precisie een catalo-
guspagina van Kasimir Malevich of Ad Reinhardt kopiëren als een live-foto van een 
Nirvana-optreden natekenen. 

In de eerste museale solotentoonstelling van de Haarlemse kunstenaar Annesas 
Appel (Amsterdam, 1978) was een overzicht van haar projecten van de afgelopen 
5 jaar te zien. Appels werk beweegt zich op het snijvlak tussen autonome kunst en 
grafische vormgeving. Net als bij Van Kreij en Van Golden speelt ook herhaling in 



haar werk een belangrijke rol. Met Van Golden deelt ze bovendien de obsessieve 
aandacht voor detail, waardoor haar productie relatief laag blijft. 

Speciale editie En/Of met Daan van Golden
En/Of is een initiatief van curator en muziekuitgever Robert Meijer (Beverwijk, 
1977). Sinds 2001 werkt hij aan dit project, dat beeldende kunst en muziek samen-
brengt. Het idee achter En/Of is eenvoudig: Meijer vraagt een muzikant en een kun-
stenaar om ieder een bijdrage te leveren die past binnen het formaat van een dubbel-
elpee. Zo bestaat elke editie uit een langspeelplaat en een kunstwerk, geproduceerd 
in een oplage van 100. Tot nu toe zijn er 45 verschillende kunstwerken en platen ge-
maakt. Een selectie van deze edities is in De Hallen Haarlem te zien en te beluiste-
ren. Ter gelegenheid van de solotentoonstelling van Daan van Golden bracht En/Of 
een speciale editie uit met fotografie van Van Golden en muziek van de experimen-
tele muzikant Jefre Cantu-Ledesma. De editie raakte geheel uitverkocht.
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Charles Atlas

Hamid el Kanbouhi

Recente aanwinsten: Pilvi Takala



16 maart t/m 3 juni 2012
Charles Atlas – Discount Body Parts / Hamid el Kanbouhi – La Vache Qui Rit /  
Recente Aanwinsten

Dit was de eerste Nederlandse museumtentoonstelling van Charles Atlas. Deze 
filmmaker en videokunstenaar uit New York maakte in de jaren ’70 deel uit van 
de eerste generatie kunstenaars die op zoek ging naar de artistieke mogelijkheden 
van het nieuwe medium video. Het oevre van Atlas beweegt zich tussen de disci-
plines performance, dans en beeldende kunst. Hij werkte veelvuldig samen met 
de beroemde danser/choreograaf Merce Cunningham. Een bijzonder onderdeel 
van de tentoonstelling was een ruimtevullende video-installatie met beelden van  
Cunningham, wiens dansgezelschap op 31 december 2011 zijn laatste optreden gaf.

Met zijn solotentoonstelling La Vache Qui Rit sloot de Nederlands-Marokkaanse 
kunstenaar Hamid el Kanbouhi zijn residency aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten in Amsterdam in 2011 af. La Vache Qui Rit was een ‘performatieve’ instal-
latie, speciaal gemaakt voor de tentoonstellingsruimte in De Hallen Haarlem. Te-
kenen vormt de basis van het werk van El Kanbouhi. Of hij nu sculpturen van klei 
of een schildering maakt, het vertrekpunt ligt altijd in een schets of tekening. Soms 
staan de tekeningen op zichzelf, in andere gevallen maken ze deel uit van een instal-
latie, zoals in La Vache Qui Rit. In deze installatie combineert de kunstenaar teke-
ningen met sculpturale elementen tot een ruimtevullend werk, dat op 16 maart, 14 
april en 31 mei door performances tot leven kwam.

De nieuwe werken die werden getoond uit de collectie van De Hallen Haarlem 
waren van onder meer Pablo Pijnappel (F), Maaike Schoorel (NL), Pilvi Takala 
(FIN) (winnaar Prix de Rome 2011), Hans Scholten (NL), Guido Geelen (NL) en 
Ritsue Mishima (J). De tentoonstelling omvatte zowel audiovisueel werk en foto-
grafie, de twee belangrijkste aandachtspunten in het collectiebeleid sinds 2000, als 
schilderkunst en verschillende (glas)objecten.

15 juni t/m 2 september 2012
Naar zee. De zee in de Nederlandse kunst sinds 1850
Zesde tentoonstelling in De Hallen Haarlem Zomerserie

De grote tentoonstelling over de zee in de Nederlandse kunst vanaf 1850 was zeer 
gevarieerd van opzet. Aan bod kwamen kunstenaars als Hendrik Mesdag, Isaac  
Israels en Bernard Blommers, vroege modernisten als Jan Sluijters en Jan Toorop, 
en meer recente kunstenaars als Edgar Fernhout, Co Westerik, Jan Dibbets en Ri-
neke Dijkstra. 
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Nederland en de zee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ook in de Neder-
landse kunst komt de zee vaak voor. Storm op zee, zeeoorlogen, kusttaferelen: al 
sinds de zeventiende eeuw werken kunstenaars met deze thema’s. In de loop van 
de negentiende eeuw gingen kunstenaars steeds meer experimenteren met uiteen-
lopende stijlen en technieken. Behoefte aan persoonlijke expressie speelde daarbij 
een grote rol. Bovendien werd voor het eerst de zee op zichzelf als thema gekozen. 
In de daaropvolgende eeuw ontstond een veelheid aan nieuwe zeekunstwerken, 
waarbij vooral een zoeken naar abstrahering opvallend is, maar ook nieuwe vor-
men van realisme zich deden gelden.

In de overzichtstentoonstelling kwamen niet alleen de schoonheid en de vervoe-
rende weidsheid van het ‘eeuwige water’ tot uiting, maar er was ook aandacht voor 
het overweldigende en bedreigende van de zee. Naast schilderijen en werken op 
papier waren er ruimtelijke werken, fotografie en filmkunst te zien. De presenta-
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tie was onderverdeeld in een vijftal clusters, die chronologisch op elkaar aansloten: 
Impressie, Expressie, Abstrahering, Modern realisme en Concept.

16 september t/m 18 november 2012 
Studio Verwey – Vijf hedendaagse kunstenaars tussen atelier en museum
Vriendenlustrum: Maskerade; Aankopen De Hallen Haarlem; Fotozaken

De tentoonstelling Studio Verwey onderzocht de rol die het atelier voor hedendaag-
se kunstenaars vervult. De titel verwijst naar de Haarlemse kunstenaar Kees Ver-
wey (1900-1995), die naam maakte als kunstschilder, aquarellist en tekenaar. Zijn 
atelier (ofwel ‘studio’) in Haarlem was voor hem een belangrijke inspiratiebron. De 
foto’s van Verwey in zijn atelier, gezeten achter een ezel, tonen de archetypische 
kunstenaar. 

De schilder Kees Verwey werkte voornamelijk binnen de muren van zijn stu-
dio, maar hoe verhouden jonge kunstenaars zich tot hun werkruimte? Werk van 
vijf kunstenaars, die aan de Rijksakademie van beeldende kunsten een fellowship 
ontvingen van Stichting Kees Verwey, werd bijeengebracht. Met recent werk van 
Ištvan Išt Huzjan, Tomoko Kawachi, Tala Madani, Derk Thijs en Sarah Verbeek, liet 
de tentoonstelling zien hoe kunstenaars van verschillende nationaliteiten en gene-
raties anno 2012 kunst maken. De vijf voormalig Rijksakademie residents zijn juist 
internationaal georiënteerd. Hun werk varieert van figuratieve tekeningen tot con-
ceptuele installaties. Wat ze gemeen hebben is de atelierruimte. Allen brachten een 
werkperiode door in een van de ateliers van de Rijksakademie en nog steeds heeft 
ieder van hen een eigen plek, om vrij te kunnen werken, dagelijks te schilderen, of 
onderzoek te doen.

Studio Verwey presenteerde recente werken van de kunstenaars binnen een bij-
zonder tentoonstellingsontwerp van architectenbureau Office Jarrik Ouburg. Dit 
was toegesneden op het idee van de kunstenaarsstudio. De presentatie toonde dat 
kunstenaars in deze tijd van digitalisering en mobiele communicatie vaak nog ge-
hecht zijn aan een fysieke werkruimte. 

Maskerade – Vriendenlustrum
De Vereniging van Vrienden van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem vierde 
dit najaar haar zilveren jubileum. Het jubileum werd van 16 september tot en met 18 
november 2012 onder andere gevierd met de uitbundige tentoonstelling Maskerade. 
De tentoonstelling bood een rondgang langs 62 maskers van (inter)nationale kun-
stenaars en vormgevers. 

Maskerade werd geïnitieerd door de Vrienden. Aan kunstenaars en vormgevers, 



die een speciale band met het museum hebben, werd gevraagd een blanco masker 
te bewerken. Het waren kunstenaars die in De Hallen hadden geëxposeerd, van wie 
werk is aangekocht, of die zelf Vriend van het museum zijn. Het resultaat was een 
bonte verzameling van 62 bijdragen in uiteenlopende stijlen, materialen en vormen. 
In het tentoonstellingsontwerp was de optocht zichtbaar: het werd een uitbundige 
rondgang door de Verweyhal. Bijdragen waren van onder meer de schilders Philip 
Akkerman, Uwe Henneken, Jonathan Meese en Marc Mulders, de fotografen Ro-
ger Ballen, Leo Divendal en Hellen van Meene, de beeldhouwers Adam Colton en 
Sjoerd Buisman, de vormgevers Babs Haenen en Hilde Foks, de illustrator Thé 
Tjong-Khing en de animatiefilmer Gerrit van Dijk.

Alle maskers werden op 18 november, de laatste dag van de tentoonstelling, in 
het openbaar geveild. Dit gebeurde o.l.v. Jop Ubbens, algemeen directeur van vei-
linghuis Christie’s. De opbrengst van deze veiling bedroeg € 29.550. Dit bedrag is 
aangewend voor de aankoop, samen met het Stedelijk Museum Amsterdam, van de 
video-installatie The Krazy House van Rineke Dijkstra.

Aankopen De Hallen Haarlem – Vriendenlustrum
Op de zolder van de Vleeshal werden de aankopen moderne en hedendaagse kunst 
getoond die met steun van de Vrienden zijn aangekocht, o.a. werk van Herman 
Kruyder, Sigurdur Gudmundsson, Lucassen, Gerrit van Dijk, Nan Goldin, Dora 
Doltz. Een aantal van deze kunstwerken werd versterkt met ander werk van dezelf-
de kunstenaars. Deze selectie uit de museumcollectie liet zien dat het aankoopbeleid 
voorheen meer op de lokale en Nederlandse kunst gericht was, maar het afgelopen 
decennium een internationaler karakter heeft gekregen.

Fotozaken – Vriendenlustrum
In de tentoonstelling Fotozaken waren de foto’s te zien uit een bijzondere uitgave: 
een portfolio met werk van (inter)nationaal bekende fotografen. De map werd ge-
produceerd door de Vrienden in het kader van hun lustrum en verscheen in een be-
perkte oplage van 60 exemplaren, plus 10 Artist’s Prints. De foto’s van ca. 30 bij 40 
cm groot zijn gesigneerd en voorzien van een oplagenummer.

De commissie die zich boog over de samenstelling bestond uit Lex ter Braak (di-
recteur Jan van Eyck Academie), Tanya Rumpff (kunstadviseur), Marieke Sanders 
(verzamelaar), Iesje Vermeulen (lustrumcommissie Vrienden) en Xander Karskens 
(conservator hedendaagse kunst De Hallen Haarlem). Hij was verkrijgbaar via De 
Hallen voor de aantrekkelijke prijs van € 1.350. 

De opbrengst van de portfolio zal worden besteed aan de aankoop van een heden-
daags kunstwerk voor de collectie. Fotografie vormt een van de aandachtspunten in 
het tentoonstellings- en collectiebeleid van De Hallen Haarlem. De tien fotografen, 
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die belangeloos hebben bijgedragen aan de fotomap, voelen zich nauw verbonden 
met de bijzondere fotocollectie van het museum. In de map zit werk van Semâ Be-
kirovic, Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Fleur van Dodewaard, Hans van der Meer, 
Gabor Ösz, Bas Princen, Viviane Sassen, Roy Villevoye en Luuk Wilmering. Van 
Breukel, Villevoye en Wilmering heeft het museum werk in collectie. Van hen was 
evenals van Dijkstra eerder werk te zien in De Hallen. 

1 december 2012 t/m 24 februari 2013
Roger Hiorns – Solotentoonstelling / Joseph Beuys – Herinnering, energie, transfor-
matie
 
Roger Hiorns (Birmingham, 1975) werkt als een hedendaagse alchemist met onver-
wachte materialen. Kenmerkend voor zijn praktijk is het gebruik van veranderlijke 
en onbeheersbare materialen als kopersulfaat, hersenen en vuur. Een beeld is bij 
hem nooit een statisch object, maar is altijd in beweging – het idee van ‘transfor-
matie’ staat in veel van zijn werken centraal. Erotiek en ritueel zijn andere terugke-
rende thema’s in zijn werk. Het werk van Roger Hiorns wordt algemeen als relevant 
gezien omdat het de (beeldhouw)kunst onomwonden verbindt met het dagelijks 
leven.

De Hallen Haarlem toonde nieuw en bestaand werk van deze bijzondere Britse 
kunstenaar. Het is de eerste museale solotentoonstelling in Nederland van Roger 
Hiorns, die bij het grote publiek bekend is door de spectaculaire installatie Seizure 
(2008): een zinnenprikkelende transformatie van een Londense arbeiderswoning, 
waarvoor hij een Turner Prize-nominatie ontving. Voor dit monumentale werk liet 
hij het volledige interieur van de woning begroeien met blauwe kopersulfaatkris-
tallen, waardoor de bezoeker in een fonkelende, sprookjesachtige parallelle wereld 
terechtkwam. 

De Hallen plaatste de solopresentatie van Roger Hiorns naast werk van Joseph 
Beuys, waarmee een kunsthistorisch kader geschapen werd.

Joseph Beuys – Herinnering, energie, transformatie
Binnen haar programmering tracht De Hallen Haarlem een historische context te 
bieden aan de tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars en zo door verschil-
lende generaties heen de tentoonstellingen thematisch met elkaar te verbinden. In 
dit licht was gelijktijdig met de solopresentatie van Roger Hiorns een tentoonstel-
ling van Joseph Beuys (Krefeld, 1921-Düsseldorf, 1986) geprogrammeerd. Het werk 
van deze sjamaan-kunstenaar lijkt in de periode na zijn overlijden langzaam uit het 
debat over de kunst te zijn verdwenen, maar de laatste jaren is de invloed van zijn 
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artistieke ideeën weer terug te zien bij een jongere generatie kunstenaars. Bijvoor-
beeld bij de eerder in De Hallen Haarlem getoonde werken van Navid Nuur, die in 
zijn speels-conceptuele sculpturen en installaties typische Beuys-thema’s als ener-
gie en transformatie van materialen tot onderwerp maakt. Ook bij Roger Hiorns 
zijn deze elementen van grote invloed op zijn beeldhouwkunst, die wordt geken-
merkt door procesmatigheid, interesse in spiritualiteit en rituelen, en een fascinatie 
voor het niet-zichtbare.

In de Verweyhal werden twee belangrijke werken van Beuys bij elkaar gebracht: 
de omvangrijke installatie Voglie vedere i miei montagne uit 1971 en Straßenbahnhal-
testelle ofwel Tramhalte uit 1976. De werken zijn afkomstig uit de collecties van res-
pectievelijk het Van Abbemuseum en het Kröller-Müller Museum.

Joseph Beuys

Roger Hiorns
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2.3 Publicaties

Cornelis van Haarlem 1562-1638. Frans Hals Museum, Haarlem / nai010 uitgevers, 
Rotterdam, 2012. Tekst Judith Niessen. Redactie Yvonne Bleyerveld, Karel Scham-
pers; 104 pagina’s, vormgeving Bregt Balk.

25 jaar Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 1987 
– 2012. Publicatie van de Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | 
De Hallen Haarlem. Tekst Guusta Veldman en Michiel Kersten, met een bijdrage 
van Anna Tummers. Redactie Marijke Driessen en Barbara Luijken; 104 pagina’s, 
vormgeving Studio Brouwer. 

Naar zee. De zee in de Nederlandse kunst sinds 1850. Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem, 2012. Tekst Antoon Erftemeijer; 120 pagina’s, vormgeving Willem Morelis. 

Maskerade. Een feestelijke optocht van kunstenaarsmaskers. De Hallen Haarlem, 2012.
Tekst Ruud van der Neut. Redactie Karel Schampers & Anneke Bakker; 92 pagi-
na’s, vormgeving Femke Tomberg.

Alle tentoonstellingen in De Hallen Haarlem werden begeleid door een gratis pu-
blieksboekje.
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Dirck Hals, Musicerend gezelschap op een terras, 1625

Hans van der Meer, D.O.N.K. 2 - Schoonhoven 4   2-1, Gouda, 13-04-1996, Uit de serie ‘Hollandse Velden’



3.1 Aankopen

Oude Kunst

 Schilderkunst
•	 Floris van Schooten, Stilleven met haringen, 

oesters en rookgerei, ca. 1625, o/paneel;  
aankoop mogelijk gemaakt door Fonds  
J-P de Man en de Vereniging Rembrandt 

•	 Jan Miense Molenaer, De balspelers, 1631,  
o/doek; aankoop mogelijk gemaakt door de 
BankGiro Loterij

Moderne/Hedendaagse Kunst

 Audiovisueel
•	 Matt Stokes, Long after tonight, 2005
•	 Rineke	Dijkstra,	The Krazy House, 2012; 

aangekocht samen met Stedelijk Museum, 
Amsterdam.

 Keramiek
•	 Babs	Haenen,	Pubu, 2012

 Diversen
•	 Remco	van	Bladel	in	collaboration	with	

ZINGERpresents, Portfoliomap ‘74’78’10, 
2012 

•	 Adriaan van Ravenstein & Geert van  
Beijeren, ART & PROJECT Bulletins

•	 Fotomap	Hedendaagse	fotografie:	10	foto’s	
van Sema Bekirovic, Fleur van Dodewaard, 
Viviane Sassen, Rineke Dijkstra, Gabor 
Ösz, Luuk Wilmering, Bas Princen,  
Koos Breukel, Hans van der Meer en  
Roy Villevoye

3.2 Schenkingen

Oude Kunst

•	 Dirck Hals, Musicerend gezelschap op een 
terras, 1625; schenking Vrienden van het 
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Moderne/Hedendaagse Kunst

 Sculptuur 
•	 Roger Hiorns, twee schuimsculpturen: 

Zonder titel, 2008 en Zonder titel, 2011; 
schenking Outset Contemporary Art Fund

3 Collectie

35Collectie



  Schilderijen
•	 Reinier Lucassen, Black Hole, 2004/5 en 

Black Square, 2006; schenking kunstenaar
•	 Wout van Heusden, Onderwaterlandschap, 

1938; schenking particulier

 Werk op papier
•	 Gerrit van Dijk, 9 ‘zelfportretten’ van  

Kees Verwey in de stijl van verschillende 
kunstenaars; schenking kunstenaar

 Diversen 
•	 Vier maskers: Adam Colton, The Boxer, 

2012; Guido Geelen, Zonder titel, 2012; Cees 
Krijnen, Papa, 2012; Reinier Lucassen; Het 
ware gezicht van Asma en Bashar Al Assad, 
2012; schenking Dr. Marijnus Johannes van 
Toorn en Louise Scholten Stichting

3.3 Bruiklenen

Langdurige bruiklenen inkomend:

 Oude kunst
•	 Jacob van Ruisdael, Rotspartij met waterval, 

1650; van particulier
•	 Jacob van Ruisdael, Boslandschap, 1660; van 

particulier
•	 Edward Collier, Stilleven met rokersattribu-

ten, 1664; van particulier
•	 Atelier Frans Hals, Lachende jongen; van 

particulier
•	 Pieter Claesz, Stilleven met zilveren beker en 

berkemeyer, 1632; van particulier
•	 Jan Salomonsz de Bray, Portret van een  

zesjarige jongen, 1654; van Koninklijk  
Kabinet van Schilderijen Mauritshuis 

•	 Cornelis	Dusart,	Boerenherberg; van  
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nieuw in de collectie
Aankoop oude kunst
Floris van Schooten (Haarlem ca. 1585 – 
Haarlem 1656), Stilleven met haringen, oesters 
en rookgerei, ca. 1625 

Op tafel: brood en wijn, vissen en oesters; 
links strootjes te gebruiken als aansteekstok-
jes, rechts een pijp. Op de achtergrond een 
tondeldoos, een doos met vuurstenen en licht 
ontvlambaar materiaal. Het vertoont een uit-
stalling van luxe goederen die voorbehouden 
waren aan de welgestelden: witte brood, witte 
wijn en glanzend verse oesters. Een pijpje 
staat klaar om aangestoken te worden, met 
erbij een chique tabaksdoosje, een schaal met 
brandende kooltjes en aansteekstokjes. Het 
standpunt is hoog: het lijkt alsof de toeschou-
wer van bovenaf op de tafel kijkt. Dit intieme 
werk is een zeldzaam voorbeeld van Floris 
van Schootens stillevens uit de jaren 1620, en 
één van zijn beste stukken.

In het verleden heeft het schilderij enkele 
jaren als bruikleen in het museum gehangen. 
We zijn blij dat we dit uiterst verfijnde schil-
derij met steun van de Vereniging Rembrandt 
en het Fonds J-P de Man nu voor de collectie 
hebben kunnen verwerven.
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Koninklijk Kabinet van Schilderijen  
Mauritshuis

•	 Pieter	van	Laer,	Landschap met jagers,  
c. 1640; van Koninklijk Kabinet van  
Schilderijen Mauritshuis

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen:  
het gevoel, 1637; van Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen Mauritshuis

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen:  
het gezicht, 1637; van Koninklijk Kabinet  
van Schilderijen Mauritshuis

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen:  
het gehoor, 1637; van Koninklijk Kabinet  
van Schilderijen Mauritshuis

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen: 
de reuk, 1637; van Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen Mauritshuis

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De vijf zintuigen:  
de smaak, 1637; van Koninklijk Kabinet  
van Schilderijen Mauritshuis

•	 Pieter	Jansz.	Post,	Duinlandschap met  
hooischelf, c. 1633; van Koninklijk Kabinet 
van Schilderijen Mauritshuis 

Retour langdurige bruiklenen

 Oude kunst
•	 Jan	Haviksz	Steen,	Kwakzalver op jaarmarkt, 

1655-1660; naar particulier
•	 Salomon Gillisz Rombouts, Groentemarkt, 

1665-1670; naar particulier
•	 Bartholomeus Spranger, Apollo en de  

muzen; naar particulier
•	 Cornelis Dusart, Portret van een man in 

bruine jas; naar particulier
•	 Hendrick van Steenwijck de Jongere,  

De Heilige Hieronymus in zijn studievertrek, 
1630; naar particulier

nieuw in de collectie
Aankoop hedendaagse kunst
Matt Stokes (Penzance 1973),  
Long after tonight, 2005. 

Voor deze opzwepende dansfilm liet Stokes 
een Northern Soul-avond in een kerk in Dun-
dee herleven, waarbij adepten van het genre 
de karakteristieke atletische manier van dan-
sen demonstreren. Het visueel meeslepende 
en ritmisch gemonteerde Long after tonight 
is een ode aan de extase van het dansen, en 
een eerbetoon aan de Noord-Engelse working 
class-soulmuziek uit de jaren ’70. Destijds 
vonden de dansavonden plaats in de activi-
teitenruimte van de kerk, maar Stokes ver-
plaatste het feest naar het koor van de kerk 
zelf. Zo komt er een intense lyrische verbin-
ding tot stand tussen religieuze en muzikale 
extase, versterkt door de visuele overeenkom-
sten tussen de barokke Christelijke iconogra-
fie en de zwierige kleding van de dansers.
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restauratie
Cornelis van Haarlem (Haarlem 1562 – 
Haarlem 1638), Feestmaal van een korporaal-
schap van de Haarlemse Cluveniersschutterij, 
1583 

Vlak voor de opening van de overzichtsten-
toonstelling van het werk van Cornelis van 
Haarlem werd de uitgebreide restauratie van 
Feestmaal van een korporaalschap van de Haar-
lemse Cluveniersschutterij uit 1583 afgerond. 
De restauratie werd mogelijk gemaakt door 
een donatie ter gelegenheid van het afscheid 
van conservator Pieter Biesboer in 2008 en 
door steun van de BankGiro Loterij.

Tussen 1987 en 2009 kenden de trouwe 
bezoekers van het Frans Hals Museum het 
werk als een met veel beschadigingen. Sinds 
haar vervaardiging in 1583 heeft het een kleine 
driehonderd jaar in de grote zaal van de Clu-
veniersdoelen – het hoofdkwartier van de 
Haarlemse schutterij – gehangen. Na de op-
heffing van de gilden werd de zaal gebruikt 
door een gewapende burgerwacht, die weinig 
respectvol met de schilderijen omging en wer-

den aan diverse schilderijen beschadigingen 
aangebracht met bajonetten. Bij de restaura-
tie van het  schilderij in 1987 werd besloten 
deze schades zichtbaar zichtbaar te laten, om-
dat het getoond zou worden in de tentoonstel-
ling Schutters in Holland. De schades werden 
gezien als onderdeel van de geschiedenis van 
het schilderij en als een interessant historisch 
verschijnsel binnen de tentoonstelling.

In 2009 werd echter besloten om het werk 
opnieuw te restaureren, omdat buiten de con-
text van de tentoonstelling over de schutterij 
de beschadigingen moeilijk te begrijpen wa-
ren. Bij deze restauratie werd het originele 
materiaal zo veel mogelijk blootgelegd en aan 
de hand daarvan werden de ontbrekende de-
len aangevuld, waardoor de beschadigingen 
nu niet meer zichtbaar zijn.

De restauratie van 1987 was uitgevoerd 
door een team van jonge restauratoren onder 
leiding van Anne van Grevenstein. Anne van 
Grevenstein ondersteunde de beslissingen 
bij de restauratie van 2009-2012 die werd uit-
gevoerd door Liesbeth Abraham, Mireille te 
Marvelde en Herman van Putten.
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•	 Jan Vermeyen, De Heilige Familie, c. 1530; 
naar Rijksmuseum Amsterdam

•	 Jan Vermeyen, Portret Kardinaal Erard de la 
Marck, c. 1530; naar Rijksmuseum Amster-
dam

•	 Jacob Isaaksz van Ruisdael, Zandweg in 
de duinen, 1648/1649; naar Rijksmuseum 
Amsterdam

•	 Esaias van der Velde, Gezelschap in interieur, 
c. 1610; naar Rijksmuseum Amsterdam

•	 Meester van de Brunswijkse Diptiek,  
De geboorte van Christus, c. 1490; naar 
Rijksmuseum Amsterdam

•	 Philips Wouwerman, De rijschool, c. 1660; 
naar Rijksmuseum Amsterdam

Kortdurende uitgaande bruiklenen t.b.v. 
tentoonstellingen

 schilderijen 13 schilderijen 2
 trekschuit  2 werk op papier 4
 overige objecten 10 overige objecten 1 

  ----  ----
   25  7

 Totaal oude en moderne kunst 32 objecten

Kortdurende inkomende bruiklenen t.b.v. 
tentoonstellingen

Frans Hals museum
 De Hollandse Michelangelo. Cornelis van 

Haarlem (1562-1638): 26
 Conversation Piece IV: Maaike Schoorel & 

17e-eeuwse stillevens: 6

De Hallen Haarlem
Annesas Appel: 9
Marijn van Kreij: 13
Daan van Golden: 13
Speciale editie En/Of met Daan van  
Golden: 1
Charles Atlas - Discount Body Parts: 9
Hamid el Kanbouhi - La Vache Qui Rit: 3
Naar zee. De zee in de Nederlandse kunst sinds 
1850: 104
Studio Verwey - Vijf hedendaagse kunstenaars 
tussen atelier en museum: 37
Roger Hiorns - Solotentoonstelling: 32
Joseph Beuys - Herinnering, energie, transfor-
matie: 2

3.4  Registratie en inventarisatie

Transport van ca. 150 objecten vanuit het 
extern depot ten behoeve van de inrichting 
van de museumdepots, een transport van 
een gelijk aantal objecten naar ons extern 
depot en standplaatsregistratie van deze 
objecten.

3.5 Restauraties

 Voltooiing uitvoerige conservering en  
restauratie schilderijen:

•	 Richard Brakenburgh, Sinterklaasfeest,  
os 2011-22.

•	 Cornelis van Haarlem, Feestmaal van een 
korporaalschap van de Haarlemse Cluveniers-
schutterij, os I-48.
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 Uitvoerige conservering en restauratie  
schilderijen:

•	 Cornelis van Haarlem, Borstbeeld van een 
vrouw, os 2008-96; Portret van een man,  
os 2011 24 (bruikleen RCE); Christus zegent 
de kinderen, os I-56.

•	 Jacob Isaaksz van Ruisdael, Zandweg in de 
duinen, os 2003-42 (bruikleen Rijksmuseum 
Amsterdam).

 Behandelingen gericht op het presentabel 
maken voor tentoonstelling ‘Cornelis van 
Haarlem, De Hollandse Michelangelo’:

•	 Cornelis van Haarlem:
 Feestmaal van de officieren en onderofficieren 

van de Cluveniersschutterij, os I-53.
 Borstbeeld van een jonge man, os 64-1. 
 De geseling en bespotting van Christus  

(bruileen particuliere verzameling).
 Jozef en Benjamin (bruikleen particuliere 

verzameling).
 Knikkerende kinderen (bruikleen particu-

liere verzameling).
 Rokende en drinkende mannen en een vrouw 

in een kroeg (bruikleen particuliere  
verzameling).

 Caritas (bruikleen particuliere verzame-
ling).

 Trommelaar en fluitspeler (bruikleen  
particuliere verzameling).

 Democritus (bruikleen Teylers Museum, 
Haarlem).

 Aanvang/voortzetting uitvoerige conservering 
en restauratie schilderijen: 

•	 Jan Miense Molenaer, De balspelers,  
os 2012-15.

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

•	 Jan Vermeer van Haarlem, Landschap zgn 
Maria’s vlucht, os 2008-97.

 Behandelingen gericht op het presentabel  
maken voor de tentoonstelling ‘Frans Hals. 
Oog in oog met Rembrandt, Rubens en  
Titiaan’:

•	 Frans Hals, Portret van Nicolaes Woutersz 
van der Meer, os I-117; Portret van Cornelia 
Claesdr Vooght, os I-118.

 Overige, kleine behandelingen (conservering 
en/of restauratie) schilderijen:

•	 Maerten van Heemskerck, Gezicht op Rome 
met de barmhartige Samaritaan, os I-142.

 Conservering/restauratie kunstnijverheid:
•	 Onderhoud klokken: regelen, op slag 

brengen, olie geven, uitvoeren van kleine 
reparaties ter plaatse van de betreffende 
mechanieken van verscheidene klokken. 

•	 Gerrit van der Hey, Staand horloge met 
speelwerk, okl 81-711, restauratie kast,  
conservering uurwerk.

•	 Anoniem, Bedgordijn, 1650-1670, ot 93-154 a 
t/m j, conditiecontrole en afstoffen. 

•	 Anoniem, Poppenhuis, oph II-3566. Stof 
verwijderd van alle objecten, diverse 
voorwerpen van textiel behandeld en een 
schilderijtje op blik geconserveerd.

 Conservering moderne kunst:
•	 Nan Goldin, Heartbeat, mav 2002-87,  

conserverende behandeling.
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3.6 Activiteiten restauratoren

 Deelname (onderzoeks)projecten/werk-
groepen:

•	 Onderzoek van diverse schilderijen met een 
röntgenfluorescentiespectrometer (XRF), 
onder leiding van en in samenwerking 
met Prof. dr. Erich Uffelman, hoogleraar 
chemie aan Washington and Lee University, 
Lexington, Virginia, USA. 

•	 Verder ontwikkelen projectvoorstel:  
‘Onderzoek en restauratie Regenten en  
Regentessen van Frans Hals’ in samen-
werking met het RKD.

•	 Subsidieaanvraag Mondriaan Fonds voor 
de restauratie van: Frans Hals, Regenten van 
het Sint Elisabeth Gasthuis (1641), os I-114.

 Lezingen en publicaties:
•	 Publicatie (Mireile te Marvelde): ‘Wax-resin 

lining’. In Conservation of Easel Paintings, 
Hill Stoner, J. and Rushfield, R.A. (ed.)  
424-432., London and New York:  
Routledge.

•	 Lezing (Jessica Roeders) bij Van Eyck  
symposium in Brussel, september.

restauratie
Conservering kunstnijverheid
Anoniem, Poppenhuis, 18e eeuw



De Gouden Eeuw viert feest

Roger Hiorns



4.1 Bezoekers

In 2012 kwamen er in totaal 145.606 bezoekers naar beide instellingen: 101.661 naar 
het Frans Hals Museum (78.100 in 2011) en 43.945 naar De Hallen Haarlem (40.856 
in 2011). Dit betekende samen 26.650 bezoekers meer dan in 2011. We kunnen dus 
spreken van een succesvol jaar, hetgeen voor een groot gedeelte te danken was aan 
de tentoonstellingen De Gouden Eeuw viert feest (69.392 bezoekers), De Hollandse 
Michelangelo. Cornelis van Haarlem (1562-1638) (32.499 bezoekers) en Naar Zee 
(29.000 bezoekers), maar ook aan het Zilveren Vriendenjubileum dat veel Vrienden 
naar het museum bracht.

De website van het Frans Hals Museum is in 2012 meer dan 161.000 keer bezocht. 
Dat is een stijging van 21,3 % ten opzichte van het aantal in 2011. Ook De Hallen 
Haarlem ontvangt online steeds meer bezoeken: in 2011 waren het er 70.610, in 2012 
is dit gestegen tot 81.426. Vanaf oktober 2012 is er een start gemaakt met de nieuwe 
website die op 22 maart 2013 gelanceerd zal worden.

4.2 Onderwijsprogramma’s

Educatie
Het jaar 2012 was voor de afdeling educatie een heel bijzonder en geslaagd jaar. 
Er zijn twee grote educatieprogramma’s uitgevoerd die mogelijk werden gemaakt 
dankzij forse subsidies van het VSBfonds: Serious pleasure bij De Gouden Eeuw 
viert feest en Het verhaal van Cornelis van Haarlem bij De Hollandse Michelangelo.  
Cornelis van Haarlem (1562-1638). Daarnaast ontving het museum een schenking van  
€ 454.800 van de BankGiro Loterij waardoor o.a. gestart kon worden met de bouw 
van het Frans Hals Atelier, een ruimte die voor workshopprogramma’s voor scho-
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len en particulieren geschikt is. De afdeling 
was hier uiteraard nauw bij betrokken. Als 
vanouds nam het museum deel aan gebrui-
kelijke programma’s zoals het Kunstmenu 
van de stad Haarlem. 

De afdeling educatie was in 2012 dan ook 
groter dan ooit. Dankzij de subsidies van 
het VSBfonds was het mogelijk om tijde-
lijk extra collega’s aan te trekken voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van de beide pro-
gramma’s. Rian Peeperkorn, Annette Vor-

derhake en de stagiaires Diede Kampen, Esther Spijker en Nina Kahlmann hebben 
de programma’s van De Gouden Eeuw viert feest ontwikkeld en uitgevoerd; collega 
Judith Harren heeft de complexe schoolafspraken voor het busvervoer en muse-
umbezoek geregeld. Rian Peeperkorn en Berber Buis hebben zorg gedragen voor 
de uitwerking en uitvoering van het programma voor Het verhaal van Cornelis van 
Haarlem. 

Alle workshops zijn zorgvuldig uitgewerkt en beschreven in handleidingen; bo-
vendien zijn er trainingsochtenden voor de rondleidsters en workshopleidsters ge-
organiseerd. Bij De Gouden Eeuw viert feest zijn met opzet veel workshops bedacht 
en uitgewerkt die ook in de nabije toekomst, met enige aanpassingen, weer gebruikt 
kunnen worden. 

Dankzij de professionaliteit en de enthousiaste inzet van het team rondleidsters/
workshopleidsters zijn de programma’s een groot succes geweest; het museum ont-
ving vele positieve reacties van leerkrachten en docenten. 
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Serious Pleasure bij De Gouden Eeuw viert feest – (subsidie VSBfonds)
Dit educatieprogramma startte in op 11 november 2011 en liep door tot 6 mei 2012. 
650 scholen in het basisonderwijs en 300 scholen in het voorgezet onderwijs heb-
ben de folders met de uitgebreide programma’s ontvangen. De Gouden Eeuw viert 
feest is een ongelooflijk aantrekkelijk onderwerp voor kinderen en jongeren: er is 
bijna niets beters te bedenken dat zo goed aansluit bij hun belevingswereld. Met dit 
thema hoopten we dan ook onze doelstelling om zoveel mogelijk leerlingen te la-
ten kennis maken met het Frans Hals Museum, goed uit te kunnen voeren. Belang-
rijke elementen in het aanbod waren gratis programma’s voor het basisonderwijs 
en gereduceerde prijzen voor het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs 
kon tot de zomer de cultuurkaart nog in zijn volle omvang gebruiken. Daarnaast 
was het doel nieuwe werkvormen toe te passen om meer leerlingen te trekken: een 
kinderaudiotour, veel combinatie programma’s van een bezoek aan het museum 
gevolgd door een creatieve of dansworkshop en het wedstrijdelement in de vorm 
van een wedstrijd voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. Omdat onze eigen 
workshopruimte nog in statu nascendi verkeerde, is workshopruimte gehuurd in De 
Egelantier, 5 minuten lopen van het museum. 

Tenslotte hoopten we met gratis busvervoer nieuwe scholen te verleiden tot een 
bezoek aan het museum. Als de school op meer dan 5 km (basisonderwjis) of 15 km 
(voortgezet onderwijs) van het museum lag, kon men gebruik maken van de gra-
tis bus. Dat is gelukt: van de 4.632 leerlingen reisden er 3.651 per bus naar het mu-
seum. Veel leerkrachten en docenten hebben in het door Esther Spijker gehouden 
publieksonderzoek aangegeven dat gratis vervoer niet alleen de organisatie van het 
bezoek vereenvoudigt, maar ook de risico’s die aan een excursie verbonden zijn aan-
zienlijk vermindert.

Het programma is heel succesvol geweest: in totaal hebben ruim 4.600 leerlingen 
in 2012 de tentoonstelling bezocht, terwijl in het hele jaar 2011 5.790 leerlingen in het 
museum zijn geweest! Opvallend is dat vooral het basisonderwijs is gekomen: 167 
klassen uit het basisonderwijs, tegen 30 klassen uit het voortgezet onderwijs hebben 
een programma afgenomen. 

Het verhaal van Cornelis van Haarlem – (subsidie VSBfonds)
De tentoonstelling van De Hollandse Michelangelo. Cornelis van Haarlem (1562-1638) 
sloot vooral aan bij het voortgezet onderwijs, en wel bij de vakken KCV, CKV en 
het vak kunst algemeen. Dankzij de ondersteuning van het VSBfonds kon het mu-
seum alle programma’s gratis aanbieden. Het museum hoopte op deze manier het 
voortgezet onderwijs voor een museumbezoek te interesseren op een heel vroeg – 
en daarom ongunstig – moment in het schooljaar. Het voortgezet onderwijs ont-
ving een speciale folder met een gevarieerd aanbod: interactieve wandelingen, een 
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audiotour met een werkboekje met vragen voor verschillende niveaus en combina-
tieprogramma’s waarbij een korte rondleiding gevolgd wordt door een creatieve of 
intellectuele workshop. De folder is niet alleen aan scholen uit het ‘gewone’ adres-
senbestand, maar ook aan de gymnasia/afdelingen gymnasia toegestuurd. Ook is in 
het blad van het Klassiek Verbond, waar veel leraren Klassieke Talen lid van zijn, 
geadverteerd. 

In totaal hebben 407 leerlingen deelgenomen aan een workshop, 492 leerlingen 
een rondleiding gevolgd en 156 leerlingen in klassenverband een audiotour gelopen. 
Bovendien hebben 70 studenten universitair onderwijs en 12 studenten Hbo de ten-
toonstelling bekeken. Hiermee heeft het museum in het kader van deze tentoonstel-
ling 357 meer leerlingen uit het voorgezet onderwijs ontvangen dan in de vergelijk-
bare periode in 2011 (1.057 tegenover 700).

Bezoek basisonderwijs buiten de tentoonstellingen 
Onmiddellijk na de sluiting van de tentoonstelling De Gouden eeuw viert feest was er 
weer ruimte voor het Kunstmenu Haarlem en scholen die het ‘gewone’ programma 
wilden volgen. Via het Kunstmenu zijn 16 klassen met gemiddeld 25 leerlingen per 
klas uit het basisonderwijs rondgeleid (400 leerlingen). 

96 leerlingen werden via een theatrale wandeling ontvangen door Cornelia 
Vooght; 80 leerlingen liepen een museale wandeling en 342 leerlingen deden mee 
aan een Kijk& Doe tocht. 

In 2012 zijn, in het kader van het programma Wie wat bewaart heeft wat, in sep-
tember twee kleuterklassen in het Frans Hals Museum ontvangen. 

Bezoek Voortgezet onderwijs buiten de exposities 
155 leerlingen maakten een interactieve museumwandeling, 232 leerlingen deden 
mee aan een workshop en 350 leerlingen bezochten het museum zelfstandig, met 
een schriftelijke of creatieve opdracht van school of met een kijkwijzer van het mu-
seum. 

De Hallen Haarlem 
De afdeling educatie ontbreekt helaas de menskracht en het budget om naast het 
Frans Hals Museum een structureel educatieaanbod te verzorgen in De Hallen 
Haarlem. Wanneer een school vraagt of het mogelijk is De Hallen Haarlem te be-
zoeken, streeft het museum er naar om een museumwandeling of een kijkwijzer 
mogelijk te maken. In De Hallen Haarlem zijn 135 leerlingen rondgeleid en 217 leer-
lingen hebben de tentoonstellingen bekeken met opdrachten die hetzij door het mu-
seum, hetzij door de school, al dan niet met medewerking van het museum, opge-
steld waren. 
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Kinderworkshops etc.
In de korte schoolvakanties heeft het museum gewoontegetrouw kinderworkshops 
georganiseerd. In de krokusvakantie zijn er vier gehouden: op 28 februari Droom 
van een carnavalsoutfit, op 1 maart twee maal en op 2 maart een maal Vier de lente; op 
1 en 3 mei Droom van een jurk/feestpak. In de herfstvakantie is op 23 en 25 oktober in 
De Hallen Haarlem de workshop Versier je eigen masker gehouden bij de tentoonstel-
ling Maskerade.

Op 24 november ontving het museum de Kinderweekendacademie. Ook ontving 
het museum vooral in de vakanties kinderen van De Naschoolse Opvang voor een 
speciaal programma. 

4.3 Publieksbegeleiding

Rondleidingen
In 2012 werden er op aanvraag van diverse groepen 256 rondleidingen verzorgd 
door rondleiders van het museum. Bovendien bezochten 343 groepen het museum 
met een eigen rondleider. 

Het rondleidersteam van het Frans Hals Museum bestond ook dit jaar uit 22 
freelance-medewerkers. Onder hen bevindt zich 1 gastvrouw die leerlingen die een 
Kijk&Doe tocht of een audiotour lopen, ontvangt en op weg helpt. 

Zondagmiddagwandelingen
In het Frans Hals Museum kon het publiek elke zondagmiddag deelnemen aan een 
gratis museumwandeling, op de zomermaanden na. Tijdens de Zomertentoonstel-
ling Naar zee werden de wandelingen in De Hallen Haarlem gehouden. 

Extra gratis zondagmiddagwandelingen werden er van 23 september t/m 11 no-
vember door de Vrienden aangeboden bij hun Lustrumtentoonstellingen in De Hal-
len Haarlem.   

Museumwandelingen op papier
De museumwandelingen, die gratis mee te nemen zijn voor elke bezoeker, worden 
gerealiseerd met geld van de BankGiro Loterij. Jaarlijks komen er nieuwe wande-
lingen bij. In 2012 werden er drie nieuwe wandelingen geproduceerd: Geschiedenis 
van het gebouw: Oudemannenhuis-weeshuis-museum, Spreekwoorden en gezegdes en 
Vriendschap in het Frans Hals Museum. De wandelingen zijn verkrijgbaar in het Ne-
derlands en het Engels. 
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4.4 Publieksactiviteiten

Evenementen Frans Hals Museum

Tijdens de tentoonstelling De Gouden Eeuw viert feest
Monumentennacht 28 januari
Tijdens de Monumentennacht was het van 19.00 tot 22.00 uur feest in het Frans 
Hals Museum. Bezoekers konden naast het bezoeken van de tentoonstelling luis-
teren naar het vocaal mannenkwintet La Notte dat vrolijke liederen uit diverse eeu-
wen zongen. Er was gratis warme chocolademelk voor iedereen. Kinderen kregen 
een feestmasker om thuis verder te kleuren. De meest feestelijk geklede bezoeker 
ontving een gratis catalogus van De Gouden Eeuw viert feest. 
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Familiedag 
Op 19 februari was er van 12.00 tot 16.00 uur van alles te doen voor de hele fami-
lie. De middag stond in het teken van zang en dans en lekker eten. Dansgezelschap 
Fiori di Folia gaf verschillende demonstraties van historische dansen uit de 17de 
eeuw. Herenkwintet La Notte zong om 15.00 en 16.00 uur 17de-eeuwse liederen. De 
lekkerste snoep en koek was te vinden in de ‘Koeck ende Soetwaerenkraam’ in het 
museum. Ook het verhaal over de grote rol die Haarlems bier in de Gouden Eeuw 
speelde, werd uit de doeken gedaan. Voor kinderen was er speciale speurtocht en 
een kinderaudiotour. De dag werd bezocht door ca. 1.200 bezoekers. 

Lezingencyclus 
Op 20 januari, 17 februari, 16 maart en 20 april werden er lezingen bij de tentoon-
stelling verzorgd door Anna Tummers, Rudolf Dekker, Marieke de Winkel en Her-
man Pleij. 

Opera Malle Babbe 
Het Haarlemse Operagezelschap voerde op 17 en 18 maart de opera Malle Babbe 
op in de ruimte van de presentatie Haarlem 1600-1700 – Een reportage. Met veel 
enthousiasme werd het verhaal van Malle Babbe uit de doeken gedaan, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van bekende opera- en operettemuziek. Beide voorstellingen 
waren uitverkocht. 

(Familie)rondleidingen 
Elke zondag om 14.00 uur was er bij de tentoonstelling een gratis rondleiding. Op 
zondag 15 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april waren er speciale rondleidingen 
in combinatie met een workshop voor kinderen.

Museumweekend 
Tijdens het museumweekend op zaterdag 14 en zondag 15 april genoten bezoekers 
op zaterdag van de prachtig verhalen over het Haarlemse bier door stadgids, bier-
kenner en oud-herbergier Walter Schelfhout bij de gedekte tafel in de Schutterszaal. 
Op zondag stond de ‘Koeck ende Soetwarenkraam’ met oud-hollandse lekkernijen 
klaar en vertelden de acteurs van het gezelschap ‘Marieke Soetebier’ hoe het gesteld 
was met de tafelmanieren in de Gouden Eeuw en wat er allemaal gegeten werd in 
die tijd. Het herenkwintet La Notte zong liederen uit diverse eeuwen in de Renais-
sancezaal.

Voor kinderen waren er het hele weekend speurtochten en stond er een knutsel-
tafel klaar bij het Museumcafé.
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50.000ste bezoeker
Op 30 maart werd de 50.000ste bezoeker aan de tentoonstelling verwelkomd met 
bloemen, een catalogus en een gratis lidmaatschap van de Vereniging van Vrienden 
van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. 

Open Monumentendagen – 8 en 9 september 
Op verschillende tijdstippen werden er korte verhalen op zaal verteld waarbij er al 
een tipje van de sluier werd opgelicht over de tentoonstelling De Hollandse Miche-
langelo. Cornelis van Haarlem (1562-1638), maar ook over Frans Hals en de geschie-
denis van het gebouw. Verhalenvertelster Desirée van Keulen nam bezoekers mee 
in prachtige vertellingen over De dankbare boom (een sprookje uit Japan), Philemon 
en Baukis (een Griekse mythe) en een verhaal over tulpen (een op de geschiede-
nis gebaseerde vertelling over de eerste tulpen in Leiden). Voor kinderen waren er 
speurtochten en stond er een knutseltafel klaar bij het Museumcafé.

Tijdens de tentoonstelling De Hollandse Michelangelo. Cornelis van Haarlem (1562-1638)
Lezingencyclus
Op 19 oktober, 16 november en 14 december 2012 werden er lezingen gegeven door 
respectievelijk Martijn Pieters, Paul de Vilder en Peter Hecht. 

MuseumMaandag 
Samen met de Nederlandse Museumvereniging organiseerde de BankGiro Loterij 
dit jaar op 5 november voor het eerst de MuseumMaandag. Musea die begunstigde 
zijn van de BankGiro Loterij kunnen hieraan meedoen. Voor deze MuseumMaan-
dag was er een samenwerking gezocht met De Kampioen van de ANWB. 

De gasten van de MuseumMaandag werden in het museum verwelkomd met een 
kopje koffie of thee en een Haarlemse lekkernij. Daarna werd de tentoonstelling 
bezocht met de audiotour. Voor deze speciale openstelling organiseerde het mu-
seum een optreden van luitspeler Willem Mook met voordrachtskunstenaar Peter 
Adema. Zij stelden een speciaal programma samen met gedichten en muziek uit de 
tijd van Cornelis van Haarlem. Bezoekers kregen die dag een korting van € 5 op het 
rijk geïllustreerde publieksboek van de tentoonstelling. Onder de gasten werd een 
historisch ‘pasglas’ verloot.

Helaas leverde de MuseumMaandag niet het aantal bezoekers op dat we ver-
wacht hadden. Hoewel er over de MuseumMaandag twee keer een aankondiging 
in De Kampioen stond en er vanuit het museum ruim aandacht aan was gegeven op 
de website, nieuwsbrief en Facebook was het aantal aanmeldingen teleurstellend: in 
totaal genoten slechts 50 mensen van deze dag.
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Avondopenstelling 22 november
Voor volwassenen werden er die avond verhalen op zaal verteld bij de tentoonstel-
ling. Kinderen konden bij het schilderij Sinterklaasfeest van Richard Brakenburgh 
horen hoe er vroeger Sinterklaas werd gevierd. Het orgeltje in de Renaissancezaal 
werd bespeeld door Klaas en Junko Koelewijn. Hoewel bezoekers de avondopen-
stelling door de bijzondere sfeer in het museum zeer waardeerden, bleef door het 
slechte weer het aantal bezoekers achter bij de verwachtingen. 

Schuttersmaaltijd 27 november
Voor het tweede jaar werd in de Renaissancezaal een feestelijke Schuttersmaaltijd 
gehouden: het diner waarmee het museum bruikleengevers, schenkers en belang-
rijke sponsors waardering wil tonen voor hun belangeloze inzet en toewijding. 

Kinderworkshops
Op diverse dagen in de korte schoolvakanties werden er speciale kinderworkshops 
aangeboden. Tijdens tentoonstellingen wordt er gekozen voor een thema dat daar-
bij aansluit. 

Zondagmiddag rondleidingen
Elke zondag om 14.00 uur was er voor bezoekers van de tentoonstelling een gratis 
rondleiding. 

Evenementen in De Hallen Haarlem

Haarlemse Lente
Haarlemse musea, kunstenaarsinitiatieven en galeries presenteerden op 16 maart 
een avondvullend programma met o.a. performances, dans en muziek. Dit evene-
ment is een nieuw initiatief van alle Haarlemse tentoonstellingsruimten voor he-
dendaagse kunst. De aftrap van het evenement vond plaats in het Teylers Museum, 
waar Joop Daalmeijer (voorzitter van de Raad voor Cultuur) de Haarlemse Lente 
officieel opende. Vervolgens was er een paneldiscussie met (oud-)Haarlemmers 
Michiel Hoogenboom (kunstblog We Like Art!), Petra Kuipers (Motive Gallery, 
Amsterdam) en Roos van Put (hoofdredacteur Kunstbeeld) over het Haarlemse he-
dendaagse kunstklimaat.

De Hallen Haarlem haakte aan met de opening van de nieuwe tentoonstellingen 
en de performance bij La Vache Qui Rit van Hamid el Kanbouhi.
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Burenavond
Met steun van de BankGiro Loterij organiseerde de Nederlandse Museumvereni-
ging op 13 april wederom een Burenavond. Dit jaar was De Hallen Haarlem aan de 
beurt om zijn buren uit te nodigen voor een bezoek aan de tentoonstellingen van 
Charles Atlas en Hamid el Kanbouhi bekeken worden. Na een welkomstwoord van 
Karel Schampers vond er ieder kwartier een korte rondleiding plaats. De buren 
werden ontvangen met een drankje en een hapje en ontvingen gratis een ansicht-
kaart met de eerste (Hallen)letter van hun naam.

Museumweekend
Het Nationaal Museumweekend viel op zaterdag 14 en zondag 15 april. Het thema 
van de editie in 2012 was ‘Laat je verrijken door het museum’. Tijdens dit weekend 
bood De Hallen Haarlem ‘flitsrondleidingen’ aan, waarbij de bezoeker een korte in-
troductie kreeg op de tentoonstellingen. Speciaal voor het Museumweekend werd 
de installatie La Vache Qui Rit van Hamid el Kanbouhi door performances tot leven 
gebracht.

Stripdagen Haarlem
Van 1 t/m 3 juni 2012 vond de elfde editie van de Stripdagen Haarlem plaats. De 
Stripdagen Haarlem worden sinds 1992 tweejaarlijks georganiseerd door Stichting 
Beeldverhaal Nederland. Op donderdagavond 31 mei organiseerde het museum in 
het kader van de Stripdagen De Hallen Extra: een performance bij de tentoonstel-
ling La Vache Qui Rit van Hamid el Kanbouhi.
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Kunstlijn 
Traditiegetrouw openen de Haarlemse kunstinstellingen en ateliers hun deuren tij-
dens de Kunstlijn in het eerste weekend van november. Ruim 200 kunstenaars in 
Haarlem en omgeving bieden de bezoekers een blik in hun atelier. Ook dit jaar sloot 
De Hallen Haarlem daar graag bij aan en was het museum op zaterdag 3 november 
van 11-17 uur en op zondag 4 november van 12-17 uur gratis te bezoeken. 

Symposium bij Studio Verwey
De Hallen Haarlem organiseerde op 16 november 2012 het symposium The Future 
Studio, waarin het kunstenaarsatelier centraal stond. Op deze dag presenteerden 
theoretici en kunstenaars hun visie op de hedendaagse atelierpraktijk. Hierbij werd 
aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen en visie op de toekomst. Met on-
der anderen: Alex Coles, Huib Haye van der Werf en kunstenaars Alicia Framis, 
Ištvan Išt Huzjan en Folkert de Jong.
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Gratis rondleidingen
Bij de zomertentoonstelling Naar zee en bij de tentoonstellingen in het kader van 
het Zilveren jubileum van de Vrienden en van Studio Verwey bood het museum gra-
tis rondleidingen aan.

Veiling maskers Maskerade
Het slotakkoord van de tentoonstelling Maskerade op 18 november om 17.30 uur 
was de openbare veiling van alle maskers o.l.v. Jop Ubbens, algemeen directeur van 
veilinghuis Christie’s. De opbrengst van de maskers werd aangewend om een he-
dendaags werk voor de collectie aan te kopen. 

De Hallen Extra
Tijdens de clustertentoonstellingen over hedendaagse kunst organiseert De Hal-
len Haarlem elke maand een avondopenstelling. Centraal thema van de avond is het 
werk van één van de getoonde kunstenaars. De vorm verschilt per keer en varieert 
van lezingen en artist talks tot rondleidingen. De avonden bieden altijd een aanvul-
ling en verdieping op de lopende tentoonstelling.
In 2012 werden de volgende avonden georganiseerd:
- Donderdag 9 februari: Lezing Carel Blotkamp over Daan van Golden & gesprek 

conservator Xander Karskens met Annesas Appel en Marijn van Kreij.
- Donderdag 23 februari: Launch editie nummer 46 in de En/Of-reeks met Daan 

van Golden-cover en muziek van Jefre Cantu-Ledesma. 
- Donderdag 21 mei: Screening in de Toneelschuur Haarlem van de film Hail the 

New Puritan (1985-6), gevolgd door Q&A met Charles Atlas. In het kader van 
Haarlem Roze Stad.

- Donderdagavond 31 mei: Performance bij de tentoonstelling La Vache Qui Rit 
van Hamid el Kanbouhi. In het kader van de Stripdagen Haarlem. 

- Donderdag 25 oktober: Rondleiding door de curatoren en deelnemende kunste-
naars door Studio Verwey, gevolgd door filmavond De studio op het witte doek. 

4.5  Marketing

De marketing en communicatie voor het Frans Hals Museum en De Hallen Haar-
lem hebben zich in 2012 zoals gebruikelijk met name gericht op de tijdelijke ten-
toonstellingen. De Hallen organiseerde bij de hedendaagse programmering winac-
ties met Subbacultcha! en Glamcult. Bij de De Hallen Haarlem Zomerserie zijn er 
kortingsacties georganiseerd met onder meer Museumkaart, SPOOR en ANWB.
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Daarnaast is De Hallen Haarlem verder gegaan met het verkennen van de mogelijk-
heden op het gebied van social media. Deze online platforms stellen het museum 
in staat om snel en gericht te communiceren met specifieke doelgroepen. Naast de 
profielen op Facebook, Twitter en Flickr is in 2012 gestart met profielen op Insta-
gram en Pinterest. Deze social media platforms zijn voornamelijk gericht op het 
delen van beelden. De Hallen Haarlem is een van de eerste Nederlandse musea met 
een Instagram-account en is in dit opzicht een voorloper. De Hallen Haarlem had 
eind 2012 ca. 1.480 Facebookvrienden en ca. 1.600 volgers op Twitter. Via Facebook 
organiseerde het museum winacties met o.a. Museumkaart en City Marketing 
Haarlem.

In het Frans Hals Museum trok de in november 2011 gestarte tentoonstelling De 
Gouden Eeuw viert feest ook in 2012 een groot aantal bezoekers. Mede door de grote 
media-aandacht, uitgebreide marketing en outdoorcampagne, een Duitse en Fran-
se persreis trok de tentoonstelling in totaal 69.392 kunstliefhebbers. 

In september volgde de tentoonstelling De Hollandse Michelangelo. Cornelis van 
Haarlem (1562-1638). Hiervoor is voor het eerst gebruikgemaakt van de het Franse 
marketingbureau Show-on-Show van Philippe Fouchard. Dit bureau verspreidde 
drie keer het persbericht aan 22.000 journalisten over de hele wereld. Hierdoor 
kreeg de tentoonstelling media-aandacht in onverwachte tijdschriften. De samen-
werking met Philippe Fouchard zal in 2013 voor het Frans Hals Jaar worden voort-
gezet. 

Vanaf september is Facebook ook voor het Frans Hals Museum steeds meer in-
gezet als communicatiemiddel. Facebook is ook ingezet als opmaat naar het Frans 
Hals Jaar 2013 en de tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens 
en Titiaan. Eind 2012 kende het museum ca. 1.000 volgers. 

4.6 Halszaken

In 2012 kreeg Halszaken een nieuw uiterlijk. Het formaat en het ontwerp, dat nog 
van Gracia Lebbink was, kreeg een face lift en werd aangepast aan de vernieuwde 
huisstijl van het museum door Bregt Balk. Naast de reguliere nummers 31, 33 en 34 
van Halszaken, verscheen er ook een speciale editie – nummer 32 – die geheel door 
de Vrienden werd verzorgd in het kader van hun 25-jarig jubileum. 



5.1 Organisatie

Er hebben zich in 2012 nogal wat personeelswisselingen voorgedaan. Begin januari 
2012 moesten wij plotseling afscheid nemen van Bas Quakernaat, die aan een hart-
stilstand overleed. In Halszaken verscheen een uitgebreid In Memoriam. De vacature 
die hierdoor was ontstaan werd in juni opgevuld door Ulric Roldanus.

Collectieregistrar Joke van Haaren is minder uren gaan werken. Daardoor ver-
anderde zij van functie en werd zij projectmedewerker collectie. Hierdoor kon een 
nieuwe collectieregistrar worden aangenomen. Dit werd Karien Beijers, die in maart 
de organisatie kwam versterken.

Met ingang van 1 mei kwam Annejet Houck de afdeling Publiekszaken voor een 
jaar versterken in het kader van PR/marketing voor het Frans Hals Jaar 2013.

Susan Lamas, medewerker beveiliging, nam 1 juni ontslag. 
Op 13 juni bereikte Cees Grotenhuis, projectleider bedrijfsvoering, de pensioen-

gerechtigde leeftijd en ging hij, na 33,5 jaar bij het museum, met pensioen.
Judith Harren ging in september met zwangerschapsverlof en beviel in november 

van een gezonde zoon.
Rob de Jong, medewerker HRM, vertrok op 1 juli en werd opgevolgd door Gwen 

Nijbroek-Breuer.
In oktober vertrok Anna Brolsma als hoofd Publiekszaken. Zij werd al vanaf juni 

tijdelijk vervangen door Yolande Melsert, die als interim hoofd zal aanblijven totdat 
de vacature is vervuld.

Het jaarlijks personeelsuitje op maandag 8 oktober ging naar Delft met een be-
zoek aan de Nieuwe Kerk en Royal Delft (de Porceleyne Fles), en Den Haag waar aan 
een workshop Djembé werd deelgenomen. Afsluitend was er een diner in het GEM.

In 2011 is een aanvang gemaakt met inhuur van beveiligingspersoneel van de firma 
Securitas, voornamelijk ter ondersteuning van de eigen beveiliging bij de grote ten-
toonstellingen. Dit beleid is in 2012 gecontinueerd.

5 Personeel en organisatie
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5.2 Personeelsleden

Directie
Karel Schampers – directeur

Secretariaat
Anneke Bakker – directieassistent
Judith Harren – secretariaatsmedewerker 

Museale Zaken
Anke van der Laan – hoofd 
Anna Tummers – conservator oude kunst 
Antoon Erftemeijer – conservator moderne kunst
Xander Karskens – conservator hedendaagse kunst
Joke van Haaren – registrar collectie (1 maart 2012); projectmedewerker collectie 
(vanaf 1 maart 2012)
Karien Beijers – registrar collectie (vanaf 1 maart 2012)
Susanna Koenig – registrar tentoonstellingen
Liesbeth Abraham – restaurator
Mireille te Marvelde – restaurator
Jessica Roeders – restaurator
Anneke Wouters – medewerker conservering
Fred Hoogland – depotbeheerder
Cees Visser – medewerker licht en klimaat
Frans van Lieshout – voorman technische dienst
Ulric Roldanus – medewerker technische dienst (vanaf 1 juni 2012)
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Anna Brolsma – hoofd (tot 1 oktober 2012)
Leene Grooten – gedeeltelijke vervanging Anna Brolsma bij zwangerschapsverlof 
(tot 30 april 2012)
Yolande Melsert – interim hoofd (vanaf 17 juni 2012)
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
Annejet Houck – medewerker pr/marketing Frans Hals Jaar 2013 (vanaf 1 mei)
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Financiën
Rob de Nieuwe – hoofd 
Francien Stiekema – boekhoudkundig medewerker
Rita Weijers – boekhoudkundig medewerker

Bedrijfsvoering
John Büch – hoofd
Cees Grotenhuis – projectleider (tot 1 juni)
Rien Broertjes – teamcoördinator bewaking & informatie
Sabine Dol – teamcoördinator bewaking & informatie
Ron van den Broek – teamcoördinator beveiliging 
Bob Smit – telefonist 
Laura Alting – baliemedewerkster 
Hans Bekker – beveiligingsmedewerker
Sandy Bersee – baliemedewerkster
Boukje de Boer – beveiligingsmedewerker
Gré Dolfing – baliemedewerkster
Marije van der Giessen – baliemedewerkster 
Fred Hess – beveiligingsmedewerker 
Piet Hoogland – beveiligingsmedewerker
Fred Lagerweij – beveiligingsmedewerker
Susan Lamas – beveiligingsmedewerker (tot 1 juni 2012)
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
Filiz Sert – baliemedewerkster (vanaf 15 augustus)
Joop van der Voet – beveiligingsmedewerker
Ruud Weers – beveiligingsmedewerker
Monique Wentink – beveiligingsmedewerker

Personeelszaken
Rob de Jong (tot 1 juli 2012)
Gwen Nijbroek-Breuer (vanaf 1 juli 2012)
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5.3  Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging bestond in 2012 uit Xander Karskens, Neeltje 
Köhler en Otto Schilling. Het overleg met de directie vond 4 keer plaats.

5.4 Gastmedewerkers
  
Restauratieatelier
Jan Paul Folkers
Jorinde Koenen
Anne Marieke Millenaar, Noordelijk atelier textielrestauratie. 
Danny Paff
Herman van Putten
Melgert Spaander
Susanne Stangier
Abbigail Vandivere

Museale Zaken
Sophie Rietveld
Shannon van Muijden
Céline van Kleef

Stagiaires
Nynke Besemer 
Berber Buis
Diede Kampen
Nina Kahlmann
Rian Kortekaas
Marguérite van der Poll
Esther Spijker

Rondleidsters
Karin ter Beek
Irene van Beek
Karin Bodewes
Evelyn Cnossen
Giulia Franceschini
Peter van Graafeiland



Betty van Heurn
Els Hoekstra
Ati Kodde
Willien Korthals Altes
Mirna Ligthart
Luitgard Maassen
Emmelie de Mol van Otterloo
Ilse van Mook
Maya Mutlu
Rian Peeperkorn
Martijn Pieters
Renee Roebbers
Hans Schaafsma
Veronique Steijn
Anette Vorderhake

5.5 Raad van Toezicht 

De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem wordt bestuurd door een di-
recteur/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 Code Cultural Governance.

Cultural Governance
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bin-
nen het museum en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het 
vastgestelde beleid. 

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in hoeverre de stichting ‘voldoet’ aan 
de Code Cultural Governance. Met betrekking tot het door de code genoemde 
risicomanagement wordt in het directeurs- en financiële verslag, dat ten behoeve 
van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt opgesteld en waarin over de 
dagelijkse gang van zaken wordt gerapporteerd, ook informatie opgenomen over 
mogelijke risico’s. Door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat de communicatie-
lijnen 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, alsmede eenmaal per jaar met de ac-
countant van het museum, en rapporteert de bevindingen 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 2012 niet gewijzigd en bestond uit:
- De heer J.L. Brentjens (1940) – voorzitter; diverse commissariaten en bestuurs-

functies
- Mevrouw M. Bax (1961); Advisor to the Board, KPMG; Raad van Commissaris-

sen VastNed Retail (Chair Remuneratie commissie) en CSM Nederland, Raad 
van Toezicht Fonds Podiumkunsten

- Mevrouw A.P.H.M. Hovius (1961); partner Aberkyn (change leadership facilita-
tion) 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 in binnen en 
buitenland, waaronder Heineken NV

- De heer H. Marseille (1941); directeur van enige groeps(houdster)vennootschap-
pen van buitenlandse concerns

- Mevrouw T.S.M. van Schie (1960); eigenaar/directeur van TSM van Schie Consul-
ting BV en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organisaties in de non-profit en 
profit sector

Bijeenkomsten 2012
De Raad van Toezicht is viermaal bijeen gekomen – op 20 maart, 5 juni, 18 septem-
ber en 12 december.

De Raad heeft zijn goedkering aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 
verleend. Daarnaast zijn aankoopvoorstellen besproken, alsook de plannen die het 
museum ontwikkelt om zijn ambities in inhoudelijke en financiële zin waar te ma-
ken. Volgens het rooster van aftreden treedt de heer Marseille per 1 januari 2013 af. 

5.6 Raad van Advies

De Raad van Advies is in 2012 tweemaal bijeen gekomen – op 19 april en 14 novem-
ber. In deze bijeenkomsten werden de marketing voor de Frans Hals tentoonstelling 
in 2013, alsmede het strategisch beleid besproken. In de samenstelling van de Raad 
van Advies is in 2012 geen wijziging gekomen:

De heer F.Th. Corpeleijn – voorzitter
Mevrouw M.A.M. Barth
De heer C. Boer
Mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eysvogel



Raad van Toezicht

Directie

Directiesecretariaat

Financiën/HRM

Sponsoring

Publiekszaken
Educatie, onderwijs, 

website, PR, marketing, 
voorlichting, communicatie

Museale Zaken
Conservatoren, technische 

dienst, restauratie, 
registratie, depot, klimaat

Bedrijfsvoering
Bewaking, beveiliging, 

gebouwbeheer, 
schoonmaak, telefonie, 

automatisering, winkel, kassa

De heer F. Bolkestein
De heer H. Driessen
De heer F.J. Duparc
De heer G-J. Kramer 
De heer W. van Krimpen
Mevrouw E. Kwaks
De heer P. Mayer 
Mevrouw M. Mosler 
De heer J.A.J.L.G. Rademakers 
De heer A.P.V. Schipper 
De heer J.M. Ubbens
De heer D.C. baron van Wassenaer 

5.7 Organogram
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De Vereniging van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft als primair 
doel het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem financieel te ondersteunen bij 
aankopen en restauraties. Zij haalt haar inkomsten uit contributies, donaties en 
voor een belangrijk deel uit de verkoop van artikelen in de Museumwinkel van de 
Vrienden. 

Vrienden krijgen gratis toegang tot het museum en worden uitgenodigd voor 
openingen en private views van tentoonstellingen. Tevens ontvangen zij het bulle-
tin Halszaken, waar de Vrienden zowel financieel als tekstueel een bijdrage aan leve-
ren, en worden er gratis of met korting activiteiten voor hen georganiseerd. 

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en se-
cretaris) en een Algemeen Bestuur, en heeft in 2012 geen wijzigingen ondergaan:

Marthy Schipper-Hofman – voorzitter
Herman Schoenmaker – penningmeester
Anneke de Vries-Staleman – secretaris
Liesan van Keulen-Kautz – winkel
Floor de Bruijn Kops – redactie Halszaken
Renée Roebbers-Zürcher – PR 
Emmelie de Mol van Otterloo-Mijs – activiteiten
Guusta Köhler-Veldman – soiree

De kascommissie bestond in 2012 uit de volgende leden: de heer M.L.M. van Loon, 
de heer K.A. de Gruijter en de heer M. Verschuijl. Na het overlijden van de heer Van 
Loon op 19 januari 2012 heeft de heer H.E. Wijnberg zitting in de kascommissie 
genomen. 

6 Vereniging van Vrienden
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Veiling maskers

Soiree: toespraak

Soiree: prijswinnaar verloting Soiree: overhandiging jubileumboek
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De ledenadministratie wordt verzorgd door Kitty Schoenmaker.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 21 april en werd bezocht 
door circa 50 Vrienden. Na afsluiting van de vergadering hield mevrouw Cathelijne 
Broers, directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk te Amsterdam een lezing 
over Sponsoring & Cultureel ondernemerschap en het ontstaan van de Hermitage 
en hun Vriendenvereniging.

De Vereniging van Vrienden bestaat sinds 1987 en vierde dit jaar haar 25-jarig be-
staan, dat op 16 september van start ging. Door de Lustrumcommissie werden een 
aantal activiteiten georganiseerd niet alleen om het lustrum luister bij te zetten, 
maar ook om het museum extra te steunen. Zo hebben de Vrienden in 2012 in ruime 
mate kunnen doneren aan het museum. In totaal werd € 416.392 aan het museum 
geschonken te weten: € 337.500 voor de aankoop van het schilderij van Dirck Hals 
Musicerend gezelschap op een terras; de opbrengst van de veiling van de maskers ten 
bedrage van € 29.550; de netto opbrengst in 2012 van de fotomappen ten bedrage 
van € 44.342,71 en de jaarlijkse bijdrage voor de uitgifte van Halszaken ad € 5.000.
Het aantal leden bedroeg per 31 december 2012 1783 leden. Er kwamen 125 nieuwe 
leden bij en er waren 89 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Op 10 november organiseerden de Vrienden, in samenwerking met de Vrienden 
van Teylers Museum, de najaarsdag van de Nederlandse Federatie van Vrienden 
van Musea. De NFVM vierde dit jaar haar 30-jarige bestaan. Er werd zowel een be-
zoek aan de Raphaeltentoonstelling in Teylers Museum als De Gouden Eeuw viert 
feest in het Frans Hals Museum gebracht. In totaal kwamen er 117 belangstellenden.

Woensdag 12 december vond traditiegetrouw de Soiree in het Frans Hals Museum 
plaats. Deze sfeervolle avond werd bezocht door ruim 400 Vrienden. Dit jaar was 
het thema ‘A touch of Silver’, vanwege het zilveren jubileum. Hoogtepunt vormde 
de presentatie van het mooie lustrumboek 25 jaar Vrienden, geschreven door Guusta 
Veldman en Michiel Kersten.

Helaas was 12 december ook de dag waarop Ingrid Smit-Schipper overleed. Zij 
was, samen met Vibeke Struben en Ietje Marseille, een drijvende kracht achter de 
bloemenpresentaties die jaarlijks door de Vrienden in het museum worden ver-
zorgd. Wij zullen haar zeer missen.



7 Financieel verslag

7.1 Subsidiënt en begunstigers 

Subsidiënt
Gemeente Haarlem

Begunstigers
Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
BankGiro Loterij
Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholten Stichting
FHM Public Benefit Foundation
VSBfonds
Vereniging Rembrandt
Mondriaan Fonds (aankopen hedendaagse kunst & restauratie Regenten  
St. Elisabeth Gasthuis)
SNS REAAL Fonds
Stichting Zabawas
J.C. Ruigrok Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds (Netty van Doorn Fonds / Nieske Fonds)
De heer en mevrouw I. Bier-von Fabris auf Mayerhofen
ABN-AMRO Mees Pierson
Legaat Fijnheer
Stichting Kees Verwey
Outset Contemporary Art Fund
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7.2 Besteding gelden BankGiro Loterij
 
De gelden van de BankGiro Loterij werden in 2012 aangewend voor:

Restauratie
- Cornelis van Haarlem (1562-1638), Feestmaal van een korporaalschap van de  

Haarlemse Cluveniersschutterij, 1583
- Cornelis van Haarlem (1562-1638), Feestmaal van de officieren en onderofficieren 

van de Cluveniersschutterij, 1599
- Cornelis van Haarlem (1562-1638), Portret van een man, 1595
- Cornelis van Haarlem (1562-1638), Christus zegent de kinderen, 1633

Aankopen
- Jan Miense Molenaer (1610/11-1668), De balspelers, 1631

Het realiseren van gratis museumwandelingen
- Spreekwoorden en gezegden
- De geschiedenis van het gebouw
- Vriendschap in het Frans Hals Museum

Bijdrage uit Extra Projecten 2011
Het Fenomeen Hals en Het Frans Hals Atelier: toekenning € 454.800.
In de zomer van 2012 werd een aanvang gemaakt met de constructieve werkzaam-
heden voor de realisatie van deze nieuwe presentatie over het werk en leven van 
Frans Hals (Het fenomeen Hals), alsmede van een workshop ruimte (Het Frans 
Hals Atelier).



7.3 Rekening 2012 

Balans per 31 december 2012
(in euro’s; na verwerking resultaat)
  31 december 2012 31 december 2011*)
Vaste activa
 Materiële vaste activa
 Machines, apparatuur en installaties 447.336 379.567 
 Verbouwingen 151.333  232.890 
 Overige activa 176.165  132.464 
  774.834  744.921 
Vlottende activa
 Voorraden
 Voorraad catalogi en museumkaarten 68.701 67.323 
  68.701 67.323 
 Vorderingen
 Debiteuren 199.993 359.112 
 Belastingen en premies 115.695 127.581 
 Overlopende activa 305.056 186.505 
  620.744  673.198 
 Liquide middelen 
 Totaal liquide middelen 2.300.561 2.369.575 
  2.300.561 2.369.575 

 Totaal activa 3.764.840  3.855.017 

Eigen Vermogen
 Algemene reserve 409.856 350.843 
 Bestemmingsreserve Frans Hals
 tentoonstelling 2013 255.000 230.000 
  664.856  580.843 
Aankoopfondsen
 Fonds de Man 234.900 334.900 
 Aankoop- en restauratiefonds 795.896 766.695 
  1.030.796  1.101.595 
Voorzieningen
 Voorziening jubilea 52.673 50.394 
  52.673 50.394 
Kortlopende schulden
 Schulden aan leveranciers 367.817 367.522 
 Belastingen en premies 115.255 110.254 
 Vooruitontvangen subsidie 1.256.226 1.235.969 
 Overige schulden 79.572  134.203 
 Overlopende passiva 197.645 274.237 
  2.016.515 2.122.185 

 Totaal passiva 3.764.840 3.855.017 

*) cijfers zijn ten behoeve van inzichtvereiste aangepast.
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