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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 zestiende- en zeventiende-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 weerstand op. De Hallen Haarlem wil die confrontatie evenwel niet uit de weg 
gaan en doelbewust dat spanningsgebied opzoeken. Ze wil zich nadrukkelijk mani-
festeren 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 zestiende- en zeventiende-
eeuws schilderkunst, en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst, aan 
toekomstige generaties staat hierbij centraal.



De tweede bijzondere beleidskwestie in 2013 betrof het gemeentelijke signaal tot 
mogelijke vermindering van de in de verzelfstandigingsovereenkomst vastgelegde 
jaarlijkse financiële bijdrage. De directie en de Raad van Toezicht toonden twee 
jaar geleden al begrip voor het feit dat onder het financieel-economisch gesternte 
van de afgelopen jaren dit een punt van discussie zou worden. Anticiperend daarop 
is het museum akkoord gegaan met het voorstel van de Gemeente Haarlem om de 
financiële bijdrage in 2018 met 10% gereduceerd te hebben. Een verdergaande ver-
mindering van de jaarlijkse financiële bijdrage zal de kerntaken van onze musea, 
zoals overeengekomen in de verzelfstandigingsovereenkomst, aantasten. Dit gaat 
dan ten detrimente van de unieke positie, het aanbod en de kwaliteit van beide mu-
sea en derhalve ook ten detrimente van de uitstraling, aantrekkingskracht en bete-
kenis van de stad Haarlem. Een en ander mag voor beide partijen niet op het spel 
komen te staan.

In het drukke jaar 2013 mochten onze musea zich verheugen in een extra sympa-
thieke en belangrijke steun van de Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem. In het jubileumjaar waren de Vrienden op vele fronten paraat. De Raad van 
Advies dacht constructief mee over kunstinhoudelijke zaken, strategie en relevante 
vragen met betrekking tot de directiewisseling. Op de directie, staf, medewerkers 
en vele vrijwilligers werd in 2013 wel een zeer groot beroep gedaan. Niets was hen 
te veel! Hun bijdrage aan het succes was hartverwarmend. De Raad van Toezicht  
spreekt zijn grote erkentelijkheid uit voor de inzet en de geleverde prestaties.

Het slotwoord is gericht aan Karel Schampers. Hij heeft onze musea gedurende 
zijn dertienjarig directeurschap onafgebroken laten groeien en bloeien. Daarbij 
heeft hij het verzelfstandigingsproces, waaraan veel extra managementtijd moest 
worden besteed, voortreffelijk geregisseerd. Fraaie resultaten werden bereikt 
op het gebied van tentoonstellingen, uitbreiding collectie, renovatie van het ge-
bouw – zowel van de depotruimtes als van de museale ruimtes – en de opmars van  
De Hallen Haarlem. Zijn leiderschapsstijl bracht een zeer gemotiveerde organisatie 
teweeg. Kortom: namens alle betrokkenen reden tot veel dank en waardering.

Joep Brentjens
voorzitter tot april 2014

Bericht van de Raad van Toezicht

In 2013 hebben onze beide musea, Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem, zich 
op heel bijzondere wijze gunstig onderscheiden. Wij mogen dan ook terugzien op 
een zeer succesvol jaar. Het Frans Hals Museum vierde het 100-jarig bestaan uit-
bundig met als hoogtepunt een unieke tentoonstelling over Frans Hals versus de an-
dere grote schilders uit zijn tijd. Een tentoonstelling, die een recordaantal bezoekers 
uit binnen- en buitenland naar Haarlem deed komen.  De Hallen Haarlem wordt de 
laatste jaren in gezaghebbende media aangemerkt als een topcentrum voor heden-
daagse kunst. Deze vooraanstaande positie kwam het afgelopen jaar nog eens extra 
tot uiting door de onderscheiding van de AICA – de Association Internationale des 
Critiques d’Art. In het verslag van de directie wordt op bovengenoemde prestaties 
en ontwikkelingen van de beide musea nader ingegaan.

De Raad heeft – naast zijn toezichthoudende functies op het gebied van strategie, 
tentoonstellingsprogramma, meerjarenplanning, budget, taakstellingen, verslag-
legging en de kwaliteit van de organisatie – zich intensief bezig gehouden met twee 
andere wezenlijke issues, te weten de bestuurlijke samenstelling van de directie en 
de Raad van Toezicht enerzijds en de voornemens van de Gemeente Haarlem met 
betrekking tot het beperken van de financiële bijdrage aan onze museale instellingen 
anderzijds.

Karel Schampers heeft na 13 jaar vanwege zijn pensionering zijn functie als direc-
teur per 31 december 2013 neergelegd. Voor de Raad van Toezicht was de opvolgings-
kwestie de eerste prioriteit. Veel sollicitanten hebben zich voor deze functie gemeld. 
In een zorgvuldige procedure zijn de aspirant kandidaten gewogen en zijn met een 
zestal gegadigden indringende gesprekken gevoerd. Zoals bekend, is de keuze op 
Ann Demeester gevallen, laatstelijk directeur van kunstcentrum de Appel in Amster-
dam en voordien in binnen- en buitenland werkzaam in diverse belangrijke museale 
functies. De Raad van Toezicht ziet onder haar inspirerende leiding de toekomst van 
het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem met groot vertrouwen tegemoet.

Ondergetekende treedt per 1 april 2014 terug als voorzitter van de Raad van  
Toezicht. Het was een zeer boeiende periode om vanuit die hoedanigheid het proces 
van de verzelfstandiging van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem per 1 januari 
2009 samen met de directie te mogen voorbereiden en nadien met de Raad van Toe-
zicht dit proces verder te begeleiden en de positieve ontwikkeling van beide musea 
te stimuleren. De Raad van Toezicht is van mening in de persoon van Frans Corpe-
leijn een zeer ervaren voorzitter als opvolger te hebben gevonden. Hij was voordien 
voorzitter van de Raad van Advies van beide musea en heeft derhalve reeds veel 
kennis van en grote betrokkenheid met onze activiteiten.
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zen tot Nederlands beste museum hedendaagse kunst. Bovendien werd de tentoon-
stelling Dread verkozen tot beste groepstentoonstelling. Ook ontving De Hallen 
Haarlem in 2013 de prestigieuze AICA oorkonde. Deze prijs van de Nederlandse af-
deling van de Internationale Vereniging van Kunstcritici kreeg De Hallen Haarlem  
voor de signalerende tentoonstellingen van jong talent.

Niet alleen De Hallen Haarlem kreeg lof. De fameuze reisgids Lonely Planet zette 
Haarlem in de top tien van ‘verborgen juweeltjes’ in Europa, met het Frans Hals 
Museum als aanrader.

Tentoonstellingen
Met bijna 95.0000 bezoekers was de jubileumtentoonstelling Frans Hals. Oog in 
oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan de grote publiekstrekker in het Frans Hals 
Museum. Sleutelstukken van Frans Hals werden getoond te midden van schilde-
rijen van bekende voorgangers en tijdgenoten. Het was de eerste grote Frans Hals 
tentoonstelling na bijna 25 jaar. De combinatie van werken van Rubens, Van Dyck, 
Titiaan en Rembrandt met die van Frans Hals liet op aantrekkelijke wijze het ver-
schil of de overeenkomst van deze meesters met het werk van Frans Hals zien. 

Op 1 november ging Conversation Piece V van start, waarin schilderijen van de 
hedendaagse Engelse schilder Glenn Brown werden vergeleken met werken uit de 
collectie van het Frans Hals Museum, zoals stillevens van Van Nieulandt en Claesz 
en schilderijen van Goltzius en Cornelis van Haarlem; hetgeen een bijzondere con-
frontatie was.

In De Hallen Haarlem werd in het kader van het jubileum de tentoonstelling 
Vereeuwigd 1913-2013. Nederlandse portretkunst in het voetspoor van Frans Hals gehou-
den. Wie waren de latere voortzetters in Nederland van de ooit, door Hals en an-
dere 17de-eeuwers, op zo’n hoog niveau beoefende portretkunst? In de presentatie 
van de werken werd aansluiting gezocht bij de jubileumtentoonstelling in het Frans 
Hals Museum door te kiezen voor een indeling in genres zoals die ook door Hals 
beoefend werden: van kinderportretten en portretten van vrouwen en echtparen, 
tot groepsportretten, portretten van schrijvers en zelfportretten. De tentoonstel-
ling kreeg daardoor een aansprekende afwisseling in thema’s, stijlen en visies.

Daarnaast hebben de solotentoonstellingen van Roger Hiorns en Keith Edmier, 
alsook de groepstentoonstellingen Dread en Karels Keuze duidelijk kleur gegeven 
aan de programmering van De Hallen. 

Dankzij ruimhartige bijdragen van de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise  
Scholten Stichting, het SNS REAAL Fonds, Stichting Zabawas, het VSBfonds, de 
Vriendenvereniging en de Gemeente Haarlem kon het ambitieuze tentoonstellings-
programma in het jubileumjaar gerealiseerd worden.
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Woord vooraf 

Het jaar 2013 was met recht een bijzonder jaar. Niet alleen vierde het museum zijn 
100-jarig bestaan, maar ook nam het in december afscheid van Karel Schampers als 
directeur. Veel van de activiteiten in 2013 stonden dan ook in het teken hiervan.

Vanwege het jubileum werd 2013 door de Gemeente Haarlem uitgeroepen tot 
Frans Hals Jaar met als belangrijkste onderdeel de tentoonstelling Frans Hals. Oog 
in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan. De feestelijke opening daarvan vond op  
22 maart plaats door Koningin Beatrix in een bijzonder koude Grote of St. Bavo-
kerk. Gelijktijdig met de tentoonstelling ging in het Frans Hals Museum ook de pre-
sentatie Het fenomeen Hals – een virtuoos beeldverhaal over het leven en werk van 
Frans Hals, eigentijds verteld met een installatie van meer dan 65 projectiescher-
men – van start, mogelijk gemaakt dankzij een genereuze bijdrage van de BankGiro  
Loterij. 

In dit uitermate succesvol jaar ontvingen we in totaal 189.491 bezoekers, waarvan 
42.087 naar De Hallen Haarlem kwamen en 147.404 naar het Frans Hals Museum. 
In vergelijking met 2012 een stijging met 43.885 bezoekers. 

Beste museum
Met trots kan De Hallen Haarlem terugkijken op 2013, omdat het museum meer-
dere keren in de prijzen viel. Op grond van zijn avontuurlijke programmering werd 
De Hallen Haarlem door het tijdschrift Kunstbeeld in 2013, net zoals in 2011, verko-

Toekenning Aica oorkonde (Association Internationale des Critiques d’Art) 
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Aankopen
Nog net op de valreep van 2013 kon in december op een veiling in Zürich het schil-
derij De triomftocht van Bachus uit ca. 1536/37 van Maarten van Heemskerk worden 
verworven, een voorstudie van het schilderij dat in het Kunsthistorisch Museum in 
Wenen hangt. 

De collectie hedendaagse kunst is verrijkt met het videowerk The Woolworths 
Choir of 1979 van Elizabeth Price uit 2012. Een indrukwekkende combinatie van his-
torisch beeldmateriaal van Gotische kerkarchitectuur, een popband uit de jaren zes-
tig en een beruchte brand in Woolworths warenhuis in Manchester in 1979. Uit de 
opbrengst van de verkoop van de Fotomap die de Vriendenvereniging in 2012 ter ere 
van hun 25-jarig bestaan hadden uitgebracht, zijn voor de collectie van De Hallen  
Haarlem vier videowerken van de Frans/Amerikaanse kunstenaar Michel Auder 
aangekocht. 

In gezamenlijk eigendom met het Stedelijk Museum Amsterdam, en met steun 
van het Mondriaan Fonds, werd de indrukwekkende film van Guido van der Werve  
Nummer veertien, home uit 2012 verworven. In Nummer veertien verweeft Van der 
Werve drie biografieën met elkaar: die van hemzelf, van Frédéric Chopin en van 
Alexander de Grote. De film gaat over ontworteling, heimwee en verlangen –  
thema’s die als een rode draad door het oeuvre van Van der Werve lopen. 

Schenkingen
Ter gelegenheid van het afscheid van Karel Schampers in december schonken Rob 
en Ellen Velle koop het ruitvormige zelfportret van Cornelis van Haarlem uit circa 
1588. Het schilderij was in 2010 in bruikleen gegeven bij de eerste overzichtsten-
toonstelling van Cornelis van Haarlem en hangt sindsdien in de permanente op-
stelling. De schenking van dit unieke en waardevolle portret is een bijzonder gene-
reuze geste, die ten zeerste wordt gewaardeerd.

Het kunstenaarsduo Rob en Nick Carter schonk een in brons gegoten Zwarte tulp 
uit 2012, die zij via een 3D rendering naar een van Judith Leysters afbeeldingen uit 
het Tulpenboek uit ca. 1634 hadden vervaardigd.

Naar aanleiding van haar tentoonstelling Maaike Schoorel en 17de-eeuwse Hol-
landse meesters in de serie Conversation Piece, schonk Maaike het schilderij Stilleven 
met krab en blauw lint uit 2012 aan het museum. Zij liet zich deze keer inspireren 
door schilderijen van onder anderen Pieter Claesz en Frans Hals. De manier waarop 
Maaike Schoorel deze werken ‘vertaalt’ is echter uiterst ongewoon. Het oorspronke-
lijke beeld wordt van alle overbodige details ontdaan, zodat uiteindelijk nog slechts 
een vage contour, een dunne veeg of een schimmig vlekkenpatroon overblijft. 

9Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan
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Het Andaz Hotel / The Mind’s Eye schonk, in gezamenlijk eigendom met het 
Stede  lijk Museum Amsterdam, een videowerk en een foto van Meiro Koizumi,  
Defect in Vision, uit 2011. 

Bruiklenen
Ook dit jaar mochten wij ons weer verheugen in een aantal belangwekkende bruik-
lenen, waaronder maar liefst vier schilderijen van Frans Hals. De Reiziger uit 1650 
en De Waardin uit ca. 1623-25 werden door twee verschillende particulieren in lang-
durig bruikleen gegeven. Dankzij de verbouwing bij zowel het Mauritshuis in Den 
Haag als het Hofje van Aerden in Leerdam, mochten wij gedurende 2013 respectie-
velijk de Lachende Jongen uit 1625 en Lachende jongelingen met kan uit 1628 in het 
Frans Hals Museum tonen. 

Daarnaast werd de collectie van Cornelis van Haarlem versterkt door twee 
bruiklenen. Van Teylers Museum kwam het schilderij Democritus uit 1588 en van 
het Theater Instituut Nederland Portret van een nar met gele zotskap uit 1569. Ook 
was er een ruimhartig bruikleen van een particulier die ons het prachtige Vrolijk 
gezelschap voor herberg uit 1685 van Richard Brakenburg, Interieur van een boeren-
herberg uit ca. 1650 van Adriaen van Ostade en Portret van een vrouw als herderin van 
Gerrit Pot ter beschikking stelde.

Restauraties
Dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij konden veel restauraties worden uit-
gevoerd. Zo werd het in 2012 aangekochte schilderij De Balspelers van Jan Miense 
Molenaer uit 1631 door gastrestaurator Abbie Vandivere behandeld en hangt nu als 
herboren op zaal. Daarnaast werden ook 4 schilderijen van Kenau door haar onder 
handen genomen om getoond te kunnen worden tijdens de Kenau presentatie in 
2014. Een bijzondere restauratie, die nog doorloopt in 2014, betreft het schilderij 
De doop van Christus in de Jordaan uit c. 1530 van Jan van Scorel, die wordt uitge-
voerd door Jorinde Koenen en Jessica Roeders. De nieuwe inzichten die hierbij aan 
het licht komen zullen na voltooiing worden gepubliceerd. Tevens kon door Susan-
ne Stangier een aanvang worden gemaakt met de restauratie van De dans om het 
Gouden Kalf uit 1602 van Karel van Mander.

Naast bovenstaande restauraties, die mogelijk werden gemaakt dankzij de bij-
drage van de BankGiro Loterij, werd ook het Spreekwoorden schilderij van Pieter 
Brueghel de Jonge (1564-1637/38) gerestaureerd. Deze restauratie werd mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Vrienden. Bovendien werd aanvang gemaakt met 
de restauratie van De Regenten van het Sint Elisabeth Gasthuis in Haarlem van Frans 
Hals uit 1641. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het 
Mondriaan Fonds.

10 Karels Keuze
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was. Dit was in eerste instantie bedoeld voor de tentoonstelling De Gouden Eeuw 
viert feest, maar bleek dermate bij het publiek in de smaak te vallen dat de opstelling 
de komende jaren een onderdeel van de presentatie in de Schutterszaal zal blijven.

Afscheid
Op 6 december ging in De Hallen Haarlem de tentoonstelling Karels Keuze van 
start – de afscheidstentoonstelling van Karel Schampers. Op 19 december vond on-
der grote belangstelling zijn afscheidsreceptie plaats.

Tijdens het directoraat van Karel Schampers werd de vooraanstaande positie van 
het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem in de (inter)nationale kunstwereld 
verder uitgebouwd. Spraakmakende tentoonstellingen kwamen tot stand, belang-
wekkende kunstwerken werden aan de collectie toegevoegd (met als hoogtepunt de 
genereuze schenking van elf schilderijen door het Elisabeth van Thüringenfonds), 
ingrijpende verbouwingen werden doorgevoerd en belangrijke sponsoren ver-
bonden zich aan het museum. Een cruciale rol speelde hij bij de verzelfstandiging 
van het museum, die per 1 januari 2009 met de Gemeente Haarlem werd overeen-
gekomen. 

Het vertrek van Karel Schampers als directeur van het Frans Hals Museum | De 
Hallen Haarlem markeerde tevens het einde van een indrukwekkende loopbaan in 
de museale wereld. Hij startte zijn carrière in 1980 in het Stedelijk Museum Am-
sterdam als conservator van het Prentenkabinet, in 1985 werd hij hoofdconservator  
moderne kunst in het Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam en in 2000 
werd hij benoemd tot directeur van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem.
Wij zien hem node gaan, maar verheugen ons in het feit dat in Ann Demeester een 
waardige opvolger is gevonden.

12

Vrienden
Het 25-jarig bestaan van de Vrienden liep vloeiend over in het eeuwfeest van het 
museum. Als cadeau voor het 100-jarig bestaan werd de restauratie van het Spreek-
woorden schilderij van Pieter Brueghel de Jonge mogelijk gemaakt. Het geld werd 
door middel van crowdfunding bijeengebracht. Door adoptie van een spreekwoord 
op het schilderij, of door donatie van € 100 of een ander bedrag, zorgden vele Vrien-
den ervoor dat het bedrag voor de restauratie er kwam. Na voltooiing van de restau-
ratie werd het schilderij in een kleine presentatie te midden van twee andere versies 
uit particulier bezit getoond.

Daarnaast organiseerden zij o.a. een avond in De Hallen met Joost Zwagerman, 
de jaarlijkse soiree in het Frans Hals Museum, zorgden zij weer voor een spette-
rende bloemenpresentatie en een vlekkeloze bezetting van de museumwinkel. De 
steun die het museum in velerlei opzichten van de Vrienden ontvangt, is onontbeer-
lijk voor het functioneren van het museum en kan niet genoeg geprezen worden. 

Het fenomeen Hals – Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals
Op 22 maart, gelijktijdig met de opening van de tentoonstelling Frans Hals. Oog in 
oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan door koningin Beatrix, werd in een nieuw 
ingerichte filmzaal een informatieve en spectaculaire presentatie over Frans Hals 
in gebruik genomen die gerealiseerd kon worden dankzij een donatie van € 454.800 
van de BankGiro Loterij.

De presentatie, ontworpen door Caspar Conijn en Ilona Laurijsse, bestaat uit 
een opstelling van 8 beamers met 67 schermen van verschillend formaat aan drie 
wanden van de zaal. Op de schermen wordt in ongeveer 15 minuten een (beeld)ver-
haal verteld. Wie was Frans Hals? Hoe werkte hij? En wat maakt hem zo bijzon-
der? De bezoeker zit midden in de zaal en ondergaat de filmische vertelling. De 67 
schermen kunnen allemaal verschillende beelden tonen, maar ook samen één geheel 
vormen. Er kan worden in- en uitgezoomd. Zo kunnen ook details – van kragen, 
handen, wangen, of kleuren zwart – naast elkaar getoond worden. Bezoekers kun-
nen op elk moment de ruimte binnenkomen en de presentatie volgen, het is een 
doorlopend beeldverhaal. 

Tevens kwam er een nieuwe workshopruimte gereed. De realisatie hiervan maak-
te onderdeel uit van de aanvraag bij de BankGiro Loterij. De ruimte is bedoeld om 
het publiek actiever bij de collectie te betrekken, d.m.v. het houden van workshops 
voor jong en oud, en het geven van lezingen en cursussen. 

Na de maaltijd… 
Antiquair en stylist Ruud van der Neut ensceneerde in 2012 in de Schutterszaal een 
prachtig stilleven van een banket, alsof het feestmaal van de schutters net beëindigd 

Afscheid Karel Schampers



Frans Hals Museum

16 november t/m 17 februari 2013
Conversation Piece IV: Maaike Schoorel en de oude meesters

In de serie Conversation Piece worden werken van hedendaagse en moderne kunst 
getoond met schilderijen uit het Frans Hals Museum waardoor de bezoeker met 
een nieuwe blik naar de collectie 16de- en 17de-eeuwse schilderkunst kijkt. Deze 
keer werd werk van Maaike Schoorel (1973) gecombineerd met werk van Pieter 
Claesz en Frans Hals.

Maaike Schoorel grijpt in haar schilderijen terug op klassieke schildergenres 
als het portret, het landschap en het stilleven, waarbij ze zich vaak baseert op be-
staande schilderijen van Nederlandse kunstenaars. Maar de manier waarop ze deze 
schilderijen volgt en bewerkt is 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-
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 
onzichtbaarheid. Je moet langdurig en aandachtig kijken, alvorens de voorstelling 
zich ontvouwt en je langzaam maar zeker een beeld herkent. 

22 maart t/m 28 juli 2013
Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan

Met steun van Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting, SNS REAAL Fonds, 
Stichting Zabawas, Vrienden van het Frans Hals Museum, Frans Hals Stichting, AON Artscope en 
Gemeente Haarlem.

Tentoonstellingen
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Conversation Piece V: Glenn Brown

Karels Keuze
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In deze bijzondere tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 
museum, werden sleutelstukken van Frans Hals gepresenteerd te midden van schil-
derijen van bekende voorgangers en tijdgenoten onder wie Titiaan, Rembrandt, 
Rubens, Van Dyck en Jordaens. Deze bijzondere confrontatie van meesterschilders 
is essentieel om 17de-eeuwse kunst te begrijpen. Beroemde schilders maakten hun 
werken immers vaak in reactie op elkaar, met de bedoeling de ander te overtreffen 
en iets bijzonders neer te zetten. Het resultaat van hun inspanningen is dan ook het 
beste te beoordelen wanneer vergelijkbare werken zij aan zij te zien zijn. De bezoe-
ker kon zo zelf bekijken voor welke artistieke uitdagingen Hals moet hebben ge-
staan en wat hem uniek maakt. 

Deze eerste grote Frans Halstentoonstelling in bijna 25 jaar wierp een nieuw 
licht op de meester. Lange tijd is gedacht dat Frans Hals in de 17de eeuw nauwe-
lijks bekend was buiten Haarlem en dat hij pas in de 19de eeuw beroemd werd toen 
de Franse kunstcriticus Théophile Thoré-Bürger hem herontdekte en kunstenaars 
als Vincent van Gogh en Edouard Manet hun bewondering voor hem uitspraken. 
Nieuw onderzoek toont echter aan dat hij ook in de 17de eeuw al hoog werd gewaar-
deerd door vooraanstaande schilders en kunstliefhebbers in Europa.

De schilderijen waren afkomstig uit onder meer The National Gallery in Lon-
den, het Prado in Madrid, het Louvre in Parijs en diverse particuliere collecties. 

Publieksbegeleiding: audiotour, introductiefilms en catalogus
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus E/N met essays van onder anderen 
Anna Tummers (samensteller van de tentoonstelling), Christopher Atkins en Karo-
lien de Clippel. De tentoongestelde schilderijen zijn alle in kleur afgebeeld en wor-
den in afzonderlijke entries toegelicht. 

De tentoonstelling werd verder begeleid worden door enkele korte introductie-
films waarin een beeld werd geschetst van het belang van Hals in zijn tijd. Tevens 
was er een audiotour beschikbaar waarin een twintigtal schilderijen nader werd 
toegelicht. 

Opening
De tentoonstelling werd op 22 maart onder grote belangstelling geopend door  
Koningin Beatrix. Nadat zij eerst een besloten bezoek had gebracht aan de tentoon-
stelling kwam zij voor de toespraken en openingshandeling naar de Grote of  
St. Bavokerk. Karel Schampers, Gary Schwartz en Anna Tummers introduceerden 
de tentoonstelling en Camerata Trajectina verzorgde de muzikale omlijsting met 
muziek voor Titiaan, Rembrandt, Rubens en Frans Hals. 

Tentoonstellingen16Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan
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liet zien hoe representatief ze zijn voor de werkwijze en de thematiek van de betref-
fende kunstenaars, en hoe prachtige ze de collectie aanvullen.

17 augustus t/m 30 september 2013
Hoezo, Haarlem & slavernij? Haarlemse herinnering aan de slavernij

Omdat 150 jaar geleden de slavernij in Nederland werd afgeschaft, werd hier in 
samen werking met het Noord-Hollands Archief en Teylers Museum aandacht aan 
besteed. Voor deze gelegenheid werd het portret van Anna Petronella van der Burch 
uit 1701 van Constantijn Netscher uit het depot gehaald en gerestaureerd. 

Anna Petronella van der Burch is 14 of 15 jaar als Constantijn Netscher haar schil-
dert. Naast haar is, klein en onderdanig knielend, een Afrikaanse bediende afge-
beeld. Om zijn hals draagt hij een brede zilveren band. Dergelijke halsbanden waren 
exclusief voor zwarte bedienden, niet voor ander personeel. Soms waren ze voor-
zien van een slot, zodat ze niet zomaar af konden, of was het familiewapen van de 
‘eigenaar’ in de band gegraveerd. Officieel kende Nederland geen slavernij, de hals-
band trekt dat beeld in twijfel; het is niet waarschijnlijk dat de band vrijwillig werd 
gedragen. Anna’s vader was bewindvoerder van de VOC, die handelde in slaven en 
profiteerde van de slavenarbeid. 

10 september t/m 31 december 2013
Vier schilderijen van Frans Hals in bruikleen

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan heeft het museum vier bijzondere schil-
derijen van Frans Hals in bruikleen gekregen: De Waardin, De Reiziger, Lachende 
jongelingen met kan en Lachende jongen. De informele genreachtige portretten van 
lachende kinderen, een reiziger en een waardin vormen een mooie aanvulling op de 
officiële portretten van schutters en regenten in de vaste collectie van het museum. 

Tentoonstellingen18

22 maart t/m 15 april 2013
Bloemenpresentatie

Omdat de presentatie vroeg viel dit jaar was er gekozen voor alleen tulpen in com-
binatie met tulpenvazen. De prachtige arrangementen werden, zoals elk jaar, ver-
zorgd door een hechte groep dames van de Vriendenvereniging. De begin datum 
viel samen met de opening van de tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met  
Rembrandt, Rubens en Titiaan, zodat ook Koningin Beatrix de bloemenpracht kon  
bewonderen. Als aandenken aan haar bezoek kreeg zij een ‘hoedenvaas’ van Bernard  
Heesen cadeau.

7 mei t/m 28 juli 2013
Spreekwoordenschilderijen

In een kleine presentatie werd aandacht besteed aan de restauratie van het Spreek-
woorden schilderij van Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637/38). Spreekwoorden  
bleken destijds een populair onderwerp te zijn en daar speelde Pieter Bruegel de 
Oude op in door in 1559 reeds de allereerste versie van een spreekwoordenschilderij 
te maken. Later ontstonden in het atelier van zijn zoon Pieter Brueghel de Jonge ver-
schillende versies, waaronder die van het museum. In de presentatie werden tevens 
twee andere versies uit particuliere collecties getoond. De afgebeelde spreekwoor-
den werden uitgelegd op een touchscreen, dat na afloop van de tentoonstelling bij 
het schilderij te zien zal blijven.

Het benodigde bedrag voor de restauratie van het schilderij, evenals voor een 
nieuwe lijst, was bijeengebracht door de Vrienden van het museum als cadeau van-
wege het 100-jarig bestaan.

6 augustus 2013 t/m 12 januari 2014
De zaak Katz

Begin 2013 bracht de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en 
Tweede Wereldoorlog een negatief advies uit ten aanzien van de claim die was in-
gediend door de nazaten van de gebroeders Nathan en Benjamin Katz. Inzet van 
de claim was de teruggave van 187 schilderijen en 2 wandkleden uit de Nederlandse 
rijkscollectie. Afwijzing van de claim betekende dat het museum vier schilderijen 
voor de collectie kon behouden: Gerrit Berckheyde, Gezicht op Landgoed Elswout; 
Hendrick Pot, Allegorie op de vergankelijkheid; Richard Brakenburgh, Driekoningen-
feest en Jan van Goyen, IJsgezicht met schaatsers bij een dorp. 

In twee zalen was rond deze vier schilderijen een kleine presentatie ingericht die 

Tulpenweelde
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De Hallen Haarlem

1 december 2012 t/m 24 februari 2013
Roger Hiorns – Solotentoonstelling / Joseph Beuys – Herinnering, energie,  
transformatie
 
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 ‘transforma-
tie’ staat in veel van zijn werken centraal. Erotiek en ritueel zijn andere terugkerende 
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 was 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 
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.
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18 september 2013 t/m 19 januari 2014 
Restauratieverslag Cornelis van Haarlem ‘Schuttersstuk 1583’ 

Het schuttersstuk van Cornelis van Haarlem is in 25 jaar tijd twee keer gerestau-
reerd. De presentatie geeft een verslag van de recente restauratie en toont het ver-
schil in benadering ten opzichte van de vorige restauratie. Toen is een deel van de 
beschadigingen intact gelaten, als historisch document; terwijl nu de schilderkun-
stige kwaliteit van Cornelis van Haarlem het uitgangspunt was.

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

Een presentatie in verschillende zalen van schilderijen van Glenn Brown (1966) 
met stillevens van 17de-eeuwse meesters als Van Nieulandt, Claesz, Goltzius, De 
Grebber, Mandijn en Van Haarlem.

Het werk van Glenn Brown is in het verleden vaak onder het kopje ‘postmoder-
nisme’ gevangen: zijn complexe, technisch zeer verfijnde olieverfschilderijen spelen 
een geraffineerd spel met klassieke voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. De mees-
te werken van Brown zijn direct te herleiden tot hun kunsthistorische bronnen, van 
Rembrandt tot Dalí, van Fragonard tot De Kooning, El Greco tot Auerbach. Eén 
van de meest kenmerkende aspecten van het werk van Brown is de suggestie van 
een expressieve, schildertoets, die in werkelijkheid zo plat is als een dubbeltje.

Conversation Piece V: Glenn Brown
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In de Verweyhal werden twee belangrijke werken van Beuys bij elkaar gebracht:  
de omvangrijke installatie Voglie vedere i miei montagne uit 1971 en Straßenbahn-
halte stelle ofwel Tramhalte uit 1976. De werken zijn afkomstig uit de collecties van 
respectievelijk het Van Abbemuseum en het Kröller-Müller Museum.

1 december 2012 – 24 februari 2013
Cobbenhagen Hendriksen – Inventory 2007 – 2012 (Huisstijl De Hallen Haarlem)

Studio Cobbenhagen Hendriksen ontwerpt vanaf 2007 de huisstijl van De Hallen 
Haarlem. Met deze huisstijl waren zij finalist in de categorie ‘Beste Huisstijl’ van de 
Dutch Design Awards (2008) en genomineerd voor de Nederlandse Huisstijlprijs 
2009. De bijzondere typografie heeft een onderscheidend karakter. Het inknippen 
van bestaande letters, die door deze eenvoudige ingreep heel anders ogen, geeft de 
huisstijl herkenbaarheid en symboliseert de twee poten waarop de identiteit van het 
museum steunt: de tentoonstellingen en de collectie.

9 maart t/m 26 mei 2013
Keith Edmier – Solotentoonstelling / The voice and the chorus – Russische video-
kunst

De Hallen Haarlem presenteerde de eerste museale tentoonstelling van Keith  
Edmier in Nederland. De expositie bood een overzicht van zijn sculpturen, foto’s 
en tekeningen vanaf midden jaren tachtig. Voor het eerst werden deze werken, uit 
overwegend Nederlandse collecties, samen getoond. Hierbij waren ook speciaal 
voor de tentoonstelling gemaakte sculpturen te zien. Inspiratiebronnen hiervoor 
waren de 17de-eeuwse tulpenmanie en de renaissancistische architectuur van de 
Vleeshal.

In aanvulling op de tentoonstelling van Keith Edmier werd de film Cremaster 5 
uit Matthew Barney’s Cremaster-cyclus getoond. 

The voice and the chorus – Russische videokunst
In het kader van het Nederland-Ruslandjaar presenteerde De Hallen Haarlem een 
programma van hedendaagse Russische videokunst uit de collectie van het Natio-
nal Center for Contemporary Art in Moskou. Met werk van o.a. AES+F, Victor  
Alimpiev, Victoria Begalskaya, Blue Soup Group, Elena Kovylina, Provmyza,Yuri 
Vasiliev, Vverkh! Group. Ter gelegenheid van deze uitwisseling met het NCCA waren  
topstukken uit de videocollectie van De Hallen Haarlem in het najaar in Moskou te 
zien.

Tentoonstellingen24 Keith Edmier
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8 juni t/m 25 augustus 2013
Vereeuwigd 1913-2013 – In het voetspoor van Frans Hals
De Hallen Haarlem Zomerserie

De Hallen Haarlem presenteerde deze zomer een groot overzicht van moderne en 
hedendaagse Nederlandse portretkunst uit de afgelopen 100 jaar. Bekende kunste-
naars kwamen aan bod: Isaac Israels, Carel Willink, Paul Citroen, Jan Toorop, Jan 
Sluijters, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas en vele anderen. Naast schilderkunst en 
beeldhouwkunst waren ook videokunst en fotografie te zien. De tentoonstelling 
werd georganiseerd ter gelegenheid van het Frans Hals Jaar 2013, waarin het Frans 
Hals Museum zijn 100-jarig bestaan vierde. In het kader van het Frans Hals jaar, 
was de tentoonstelling een hommage aan Frans Hals en ingedeeld volgens de gen-
res die ook in het werk van Frans Hals zijn terug te vinden.

De opening van de tentoonstelling werd verricht door de Haarlemse schrijver 
P.F. Thomése.

7 september t/m 24 november 2013
Dread – Fear in the age of technological acceleration
De Hallen Haarlem Jonge Curatorenbeurs 

De Jonge Curatorenbeurs werd voor de derde keer mogelijk gemaakt door de Dr. Marijnus Johannes 
van Toorn & Louise Scholten Stichting.

De Hallen Haarlem opende het nieuwe seizoen met de internationale groepsten-
toonstelling Dread – Fear in the age of technological acceleration. De tentoonstelling 
was samengesteld door Juha van ’t Zelfde, winnaar van De Jonge Curatorenbeurs 
2013. Dread toonde werken in diverse media die op uiteenlopende wijze angst voor de 
gevolgen van technologische vernieuwing verbeelden. Met o.a. Micol Assaël, James  
Bridle, Constant, Laurent Grasso, Roger Hiorns, Thomas Hirschhorn, Jacob  
Kirkegaard, Jonas Lund, Aditya Mandayam, Trevor Paglen, Sarah van Sonsbeeck 
en Berend Strik.

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

Na een dienstverband van 13 jaar trad directeur Karel Schampers met ingang van  
1 januari 2014 terug. Voor zijn afscheidstentoonstelling had hij een keuze gemaakt 
uit de aanwinsten hedendaagse kunst die tijdens zijn directoraat zijn aangekocht. 
De tentoonstelling besloeg alle zalen en was ingedeeld volgens bepaalde clusters, zo-
als Buitenstaanders, Adolescenten, Zelfportretten, Verlangen en Ironie. Te zien was 

Tentoonstellingen24 Vereeuwigd 1913-2013 – In het voetspoor van  Frans Hals
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werk van onder anderen Tracey Emin, Andrea Fraser, Koos Breukel, Sarah Lucas,  
Renzo Martens, Paul McCarthy, Julika Rudelius, Gillian Wearing en Guido van der 
Werve, van wie hij in een vroeg stadium van hun carrière werk aankocht. Maar ook 
was er werk van Céline van Balen, Dana Lixenberg, Annaleen Louwes, Arno Nollen  
en Luuk Wilmering. Het steunen van jong talent vormde een rode draad in Karel 
Schampers tentoonstellings- en aankoopbeleid voor hedendaagse kunst, waarbij 
voortdurend geprobeerd werd om de vitale impulsen van deze tijd te herkennen en 
opvallende eigentijdse ontwikkelingen te signaleren.

Publicaties

Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan. Frans Hals Museum, Haar-
lem / nai010 uitgevers, Rotterdam, 2013. Samenstelling en redactie Anna Tummers. 
Tekst Christopher D.M. Atkins, Martin Bijl, Karolien De Clippel, Jonathan Gration,  
Jasper Hilligers, Sophie Rietveld, Michiel Roscam Abbing, Anna Tummers en Filip 
Vermeylen; 160 pagina’s, vormgeving Bregt Balk. De catalogus verscheen ook in het 
Engels: Frans Hals. Eye to Eye with Rembrandt, Rubens and Titian.

100 Jaar Frans Hals Museum. Frans Hals Museum, Haarlem / nai010 uitgevers, 
Rotter dam, 2013. Tekst Antoon Erftemeijer; 288 pagina’s, vormgeving Bregt Balk. 

Vereeuwigd 1913-2013. Nederlandse portretkunst in het voetspoor van Frans Hals. Frans 
Hals Museum | De Hallen Haarlem, 2013. Tekst Antoon Erftemeijer en Céline van 
Kleef; 130 pagina’s, vormgeving Willem Morelis.

Dread. The Dizziness of Freedom. Antennae Series no 9, Valiz, Amsterdam / De Hallen  
Haarlem, 2013. Samenstelling en redactie Juha van ’t Zelfde. Tekst Timo Arnall, James  
Bridle, Simon Chritchley, Adam Greenfield, Hohan Grimonprez, Vinay Gupta, Ben 
Hammersley, Thomas Hirschhorn, Xander Karskens, Metahaven, China Miéville, 
Kevin Slavin, Superflux en Juha van ’t Zelfde; 233 pagina’s, vormgeving Metahaven.

Alle tentoonstellingen in De Hallen Haarlem werden begeleid door een gratis pu-
blieksboekje. De tentoonstelling Karels Keuze werd begeleid door een audiotour. 

Dread – Fear in the age of technological acceleration



Aankopen

Oude Kunst
 Schilderkunst
•	 Maerten	van	Heemskerck,	De triomftocht 

van Bacchus, o/op doek, ca. 1536/37; aan-
koop mogelijk gemaakt door de BankGiro 
Loterij

 
 Zilver
•	 Gerrit	Pauw,	Chrismatorium of ‘ziekendoos-

je’, 1648; aankoop mogelijk gemaakt door de 
BankGiro Loterij

Moderne/Hedendaagse Kunst
 Audiovisueel
•	 Elisabeth	Price,	video,	The Woolworths 

Choir of 1979, 2012
•	 Guido	van	der	Werve,	video,	Nummer 

veertien, home, 2012. Gezamelijk eigendom 
met Stedelijk Museum Amsterdam. Met 
ondersteuning van het Mondriaan Fonds.

•	 Michel	Auder,	video,	Chronicles (Morocco), 
1971/72

•	 Michel	Auder,	video,	Polaroid Cocaine, 1993
•	 Michel	Auder,	video, The Town, 1999
•	 Michel	Auder,	video,	Endless Colum, 2011

•	 Michel	Auder,	video,	Untitled (I Was looking 
Back To See If You Were Looking Back At Me 
To See Me Looking Back At You), 2012

•	 Cinema	Zuid	/	The	One	Minutes.	 
6 afleveringen van One Minute-programma 
‘Modern Times’

Keramiek/Glas
•	 Piet	Hein	Eek,	Tulpenvaas, 2012
•	 Royal	Delft,	Koninklijke	Porcelyne	Fles,	 

Tulpenvaas piramide, 2013
•	 Josja	Ceacilia,	Tulpentoren, 2013
•	 Bernard	Heesen,	Tulpentoren, 2013

Schenkingen

Oude Kunst
•	 Cornelis	Cornelisz	van	Haarlem,	 

Zelfportret, c. 1588. Schenking door  
Rob en Ellen Vellekoop

Moderne/Hedendaagse Kunst
 Sculptuur 
•	 Rob	en	Nick	Carter,	Zwarte Tulp, naar Judith 

Leyster, 2012, schenking kunstenaars
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Maerten van Heemskerck, De triomftocht van Bacchus, ca. 1536/37

Michel Auder, Untitled (I Was looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You), 2012
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Retour langdurige bruiklenen:
 Oude kunst
•	 Frans	Hals	&	atelier,	Lachende jongen,  

ca. 1645-50, retour particulier
•	 Atelier	Frans	Hals,	Lachende jongen,  

ca. 1645-50, retour particulier
•	 Jacob	Isaacksz	van	Ruisdael,	Waterval in een 

berglandschap, ca. 1662, retour particulier
•	 Cornelis	Cornelisz	van	Haarlem,	 

De zondeval, 1592, retour Rijksmuseum 
Amsterdam

•	 Cornelis	Cornelisz	van	Haarlem,	Borstbeeld 
van een man met een lauwerkrans (Apollo?), 
1621, retour particulier

Kortdurende uitgaande bruiklenen t.b.v.  
tentoonstellingen:

Oude Kunst  Moderne Kunst

schilderijen 5 schilderijen 45
werk op papier  1 
overige objecten 3  overige objecten  8
 _  __
 8  54

Totaal oude en moderne kunst: 62 objecten

Kortdurende inkomende bruiklenen t.b.v. 
tentoonstellingen:

 Frans Hals Museum
Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, 
Rubens en Titiaan: 36
Spreekwoordenschilderij: 2
Conversation Piece V- Glenn Brown: 7

 De Hallen Haarlem
Roger Hiorns– Solotentoonstelling: 32
Joseph Beuys – Herinnering, energie,  
transformatie: 2

Keith Edmier: 38
The voice and the chorus – Russische  
videokunst: 11
Vereeuwigd 1913-2013 - In het voetspoor van 
Frans Hals: 79
Dread - Fear in the age of technological  
acceleration: 36

 
Depotinrichting en registratie

•	 Nieuwe	depotstellingen	voor	objecten	uit	
de deelcollecties kunstnijverheid en werk op 
papier

•	 Retourtransport	van	2100	objecten	werk	op	
papier uit tijdelijk depot bij het Noord  
Hollands Archief

•	 Datacleaning	van	2900	objectrecords	voor	
toegankelijkheid via de website

Restauraties

Voltooiing uitvoerige conservering en restau-
ratie schilderijen:

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

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

•	 Jan	Miense	Molenaer,	De Balspelers,  
os 2012-15

Uitvoerige conservering en restauratie  
schilderijen:

•	 Pieter	Brueghel	de	Jongere	II,	 
Spreekwoorden, os I-44

•	 Anoniem,	Portret van Kenau Hasselaar,  
ca. 1573, os I-171
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nieuw in de collectie
Aankoop hedendaagse kunst
Guido van der Werve,
Nummer veertien, home, 2012

In Nummer veertien verweeft Guido van der 
Werve (1977, Papendrecht) drie biografieën 
met elkaar: die van hemzelf, van Frédéric 
Chopin en van Alexander de Grote. Hij eert 
zijn idool Chopin door een beetje aarde van 
Chopins Poolse geboorteplaats naar zijn graf 
op Père Lachaise in Parijs te brengen en doet 
dit middels een extreem fysieke inspanning – 
de kunstenaar legt de afstand tussen Warschau 
en Parijs af in zeven triatlons. Dat is zeven  
keer 3,8 km zwemmen, zeven keer 180 km 
fietsen en zeven volledige marathons.
De film gaat over ontworteling, heimwee en 
verlangen – thema’s die als een rode draad 
door het oeuvre van Van der Werve lopen – en 
wordt muzikaal ondersteund door een requi-
em dat hij zelf componeerde.

 Schilderijen
•	 Henri	Fréderic	Boot,	Portret van een oude 

man, schenking particulier
•	 Maaike	Schoorel,	Stilleven met krab en 

blauw lint, 2012, schenking kunstenaar

 Audiovisueel
•	 Meiro	Koizumi,	video	en	foto,	Defect in 

Vision, 2011, schenking Andaz Hotel / The 
Mind’s Eye, in gezamenlijk eigendom met 
Stedelijk Museum Amsterdam

Bruiklenen

Langdurige bruiklenen inkomend:
 Oude kunst
•	 Adriaan	van	Ostade,	Interieur van een  

boerenherberg, ca. 1650, bruikleen  
particulier

•	 Cornelis	Cornelisz	van	Haarlem,	Portret 
van een nar met gele zotskap, 1569,  
bruikleen Theater Instituut Nederland

•	 Cornelis	Cornelisz	van	Haarlem,	Demo-
critus, 1588, bruikleen Teylers Museum

•	 Hendrick	Gerritsz	Pot,	Portret van een 
vrouw als herderin, bruikleen particulier

•	 Richard	Brakenburgh,	Vrolijk gezelschap 
voor herberg, 1685, bruikleen particulier

•	 Frans	Hals,	De Reiziger, 1650, bruikleen 
particulier

•	 Frans	Hals,	Lachende jongelingen met kan, 
1628, bruikleen Hofje van Aerden

•	 Frans	Hals, Lachende jongen, 1625,  
bruikleen Koninklijk Kabinet van  
Schilderijen Mauritshuis

•	 Frans	Hals,	De Waardin, ca. 1623-25,  
bruikleen particulier
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hij zich de maniëristische stijl volledig eigen 
gemaakt. Samen met Hendrick Goltzius en 
Karel van Mander vormde hij in Haarlem een 
invloedrijk driemanschap dat een uitermate 
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikke-
ling van de Noord-Nederlandse kunst.

Dit portretje maakte hij op ongeveer 26-ja-
rige leeftijd en dankzij dit zelfportret hebben 
we kunnen vaststellen waar hij staat op het 
Regentenstuk uit 1583. Daar is hij de jonge-
man in de linkerbovenhoek, die vol bewonde-
ring naar zijn leermeester Pieter Pieters kijkt 
die hij tegenover zich heeft afgebeeld.

schenking bij het afscheid van  
karel schampers
Cornelis Cornelisz van Haarlem (Haarlem 
1562 – Haarlem 1638), Zelfportret, ca. 1588

Rob en Ellen Vellekoop schonken het bijzon-
dere ruitvormige zelfportretje van Cornelis 
van Haarlem uit 1588 als afscheidscadeau 
voor de vertrekkende directeur Karel Scham-
pers. Een royaal geschenk waar het museum 
bijzonder blij mee is.

Cornelis van Haarlem (1562-1638) kwam 
uit een welgestelde katholieke, Haarlemse fa-
milie. Hij bracht zijn leerperiode door op het 
atelier van Pieter Pieters in Amsterdam. In 
1579 ging hij naar Rouen en Antwerpen om 
zijn studietijd te voltooien. Toen hij op 21-ja-
rige leeftijd naar Haarlem terugkeerde, had 
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•	 Anoniem,	Portret van Kenau, ca. 1575,  
os 75-338

•	 Anoniem,	Portret van Kenau, oks I-169
•	 Anoniem,	Rederijkersoptocht ter herinnering 

aan het beleg van Haarlem, os I-182
•	 Jacob	van	Ruysdael,	Boslandschap,  

bruikleen Hofje van Aerden Leerdam
•	 Frans	Hals,	Lachende jongelingen met kan, 

bruikleen Hofje van Aerden Leerdam
•	 Johannes	Hals,	Spelende kinderen, os I-121
•	 Adriaen	van	Nieulandt,	Vanitasstilleven,  

os 56-22
•	 Constantijn	Netscher,	Portret van Anna 

Petronella van der Burch, os I-269
•	 Hendrik	Pot,	De drie Maria’s bij het graf na 

de opstanding, os I-501
•	 Cornelis	van	Haarlem,	Christus zegent de 

kinderen, os I-56 (nabehandeling)

Aanvang/ voorzetting uitvoerige conservering 
en restauratie schilderijen: 

•	 Frans	Hals,	Regenten van het Sint Elisabeth 
Gasthuis in Haarlem, os I-114.

•	 Jan	van	Scorel,	De doop van Christus in de 
Jordaan, os I-312.

•	 Jan	(II)	van	der	Meer,	Gezicht op de Sint 
Odulphuskerk in Assendelft, os-I-726.

•	 Karel	van	Mander,	De dans om het gouden 
kalf, os 52-26a.

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

•	 Transportklaar	maken	en	diverse	kleine	
behandelingen aan schilderijen i.v.m.  
transport naar-en-van extern depot Hizkia 
van Kralingen in Den Haag. 

•	 Maerten	van	Heemskerk,	De Triomftocht 
van Bacchus, os 2013-27 (nieuwe aanwinst), 
presentabel maken.

•	 Jan	Sluijters,	Oktoberzon, msch 64-136, 
consolideren loszittende verf.

•	 Karel	Appel,	Insect, msch 63-327,  
consolideren loszittende verf. 

•	 Pieter	Brueghel	de	Jongere	II,	 
Spreek woorden, particulier bezit,  
behandeling schimmel.

•	 Frans	Hals,	Portret van Theodorus  
Schrevelius, os 2003-18, kleine oppervlakte-
behandeling.

•	 Hendrick	Jansz	Goltzius,	Tityus, os I-94, 
consolidatie en esthetische behandeling.

•	 Jan	Sluijters,	Staphorster Boerenfamilie, 
msch 56-18, consolidatie en presentabel 
maken.

•	 Kirschenbaum,	Joodse violist, msch 50-65, 
consolidatie, ontstoren beschadigingen.

•	 Kirschenbaum,	Zelfportret in overhemd, 
msch 50-66, consolidatie en behandeling 
scheurtje.

•	 Kirschenbaum,	Zelfportret met penselen, 
msch 50-67, consolidatie, ontstoren  
beschadigingen.

•	 Matthieu	Wiegman,	Bos rond ’t Oude Hof, 
Bergen, msch 58-44, consolidatie verf.

•	 Jaap	Weijand,	Portret van Henri ten Holt, 
msch 95-32, presentabel maken.

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

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

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

•	 Gehele	collectie	op	zaal	afgestoft.
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Activiteiten restauratoren

 Deelname (onderzoeks)projecten/ 
werk groepen:

•	 Onderzoek	van	enkele	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:	
‘Onder zoek en restauratie Regenten en Re-
gentessen van Frans Hals’ in samenwerking 
met het RKD. 

•	 Samenwerking	met	door	NWO	gesubsidi-
eerde Science4Arts project PAinT (Paint 
Alterations in Time).

•	 Zitting	in	adviescommissie	‘Restauratie	 
Officieren en vaandeldragers van de oude 
schutterij geschilderd door C.B. van  
Everdingen’, Stedelijk Museum Alkmaar.

•	 Symposium	Issues in Contemporary Oil 
Paint, Amersfoort, 28/29 maart 2013.

•	 Symposium	A New Look at Frans Hals, 
Haarlem, 8 april 2013.

•	 Conservation	in	the	Nineteenth	Century, 
Kopenhagen, 13-15 mei 2013. 

•	 Interim	meeting	ICOM-CC	Theory and 
History of Conservation, Kopenhagen,  
16-17 mei 2013.

•	 Lezing	van	Rob	Erdman,	New Advances in 
Image Processing and Visualization for Tech-
nical Art History and Art Conservation, Den 
Haag 21 mei 2013. Gevolgd door een bezoek 
van hem aan het restauratieatelier voor 
overleg over een eventuele samenwerking.

•	 5th	International	Symposium	Painting	Techni-
ques in het Rijksmuseum Amsterdam, 18-20 
september 2013.

•	 Hyperspectral	Imaging	course, Rijksmuseum 
Amsterdam, 9-11 december 2013.

•	 CHV	oefening	met	Teylers	Museum.	 
Uitwerken samenwerking op dit vlak.

•	 Bezoek	Sandra	Webster	Cook,	Art	Gallery	 
of Ontario. Bespreking over techniek  
en conservering van schilderijen van  
Frans Hals.

 Lezingen en publicaties:
•	 Publicatie	en	lezing	(MtM):	‘Interpreting	

historical conservation terminology:  
‘cleaning’ paintings in Dutch eighteenth 
and nineteenth century sources’ in:  
Conservation in the nineteenth century  
(pp. 1-14). Isabelle Brajer (ed) London,  
Archetype Publications. Kopenhagen,  
13-15 mei 2013.

•	 Lezing	en	discussie	(LA):	Potrusions in twee 
schilderijen van Jan de Bray, 28 november 
2013, i.v.m. met samenwerking ondezoeks-
project PAinT.

•	 Lezing	over	de	restauratie	van	Pieter	 
Brueghel de Jongere II (MtM), Spreek-
woorden, os I-44, op 29 mei, 21 juni en  
11 december 2013.

•	 Opstellen	plan	Collectie	Hulpverlening	
(door Helicon i.s.m. mederwerkers FHM).

•	 Lezing	Collectie	Hulpverlening	voor	FHM	
medewerkers (MtM).

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

•	 Subsidieaanvraag	Mondriaan	Fonds	voor	
de restauratie van: Frans Hals, Regenten van 
het Sint Elisabeth Gasthuis in Haarlem (1641), 
os I-114.
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restauratie
Uitvoerige conservatie
Pieter Brueghel de Jonge (Brussel 1564 –  
Antwerpen 1638), Spreekwoorden, ca. 1625
Olieverf op doek, 116,5 x 167 cm

Pieter Brueghel kopieerde het schilderij van 
zijn vader, Pieter Brueghel de Oude (ca. 
1525/30-1569). De familie Brueghel maakte 
vele versies van deze voorstelling. Blijkbaar 
was het een veelgevraagd onderwerp. We zien 
een denkbeeldig dorp waar het wemelt van de 
mensen en dieren. Elke scène verbeeldt een 
oud-hollands spreekwoord, waarvan er meer 
dan zeventig op het schilderij te vinden zijn, zo-
als parels voor de zwijnen gooien, de kat de bel 
aanbinden, en door de mand vallen. Brueghel  
laat met het deze voorstelling zien hoe het niet 
moet.
Het schilderij bevindt zich al lang in de col-
lectie, want het werd in 1866 al door Joh. En-
schedé en Zn. aan het museum geschonken. 
In de loop der jaren is het dusdanig vervuild 
en gecraqueleerd dat de leesbaarheid van de 
voorstelling werd verstoord en een intensieve 
behandeling nodig was. De restauratie werd 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
het museum door de Vrienden geadopteerd 
en het benodigde bedrag werd middels een 
ludieke actie, waarbij een spreekwoord kon 
worden geadopteerd, bijeen gebracht.
Op 14 mei was de restauratie gereed en kon 
het schilderij in een nieuwe lijst, die ook door 
de Vrienden werd bekostigd, weer in nieuwe 
luister worden getoond.



Bezoekers

In 2013 kwamen er in totaal 189.491 bezoekers naar beide instellingen: 147.404 naar 
het Frans Hals Museum (101.661 in 2012 – toename van 45%) en 42.087 naar De  
Hallen Haarlem (43.945 in 2012 – afname 4%). Dit betekende samen 43.885 bezoekers  
meer dan in 2012. We kunnen daarom spreken van een zeer succesvol jubileum jaar, 
hetgeen voor een groot gedeelte te danken was aan de tentoonstelling Frans Hals. 
Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan, met bijna 95.000 bezoekers.

Website
De website van het Frans Hals Museum is in 2013 249.102 keer bezocht. Dat is een 
stijging van 55 % ten opzichte van het aantal in 2012 (161.141). Ook De Hallen Haarlem  
ontvangt online steeds meer bezoeken: in 2012 waren het er 81.426, in 2013 is dit 
gestegen tot 86.810.

In 2013 is de website van het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem ver-
nieuwd. Het vernieuwde CMS biedt meer flexibiliteit en er kan meer beeld worden 
gepresenteerd, waardoor de online zichtbaarheid van beide musea verbeterd is. 

Onderwijsprogramma’s

Frans Hals Atelier
Ook voor educatie was 2013 een bijzonder jaar: een droom – een eigen workshop-
ruimte voor leerlingen, kinderen en volwassenen – kwam uit. Dankzij de Bank-
Giro Loterij is er een prachtig atelier gebouwd waarin alle mogelijke informatieve,  
educatieve en creatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. Caspar Conijn en Ilona 
Laurijsse tekenden voor het ontwerp en begeleidden de uitvoering. Het Atelier 
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Anna Tummers on tour

Huisdichter Lucas Hirsch
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werd tijdens de tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en 
Titiaan ingezet als lezingenzaal waar de inleidingen op de tentoonstelling werden 
gehouden. In het nieuwe schooljaar 2013/2014 is het Frans Hals Atelier echt in ge-
bruik genomen als atelier, waar workshops voor leerlingen, maar ook kindercursus-
sen, kinderpartijtjes, vakantieworkshops en het nieuwe gezinsprogramma ‘Vrolijke 
Frans op zondag met de hele familie’ worden georganiseerd. 

Het Frans Hals Museum is op zoek naar duizenden Frans Hals experts uit groep 7!
Tijdens de Frans Hals tentoonstelling was er geen speciaal educatieprogramma  
mogelijk. Daarom werd het plan opgevat om leerlingen van de basisschool op 
school zelf te ‘trakteren’ op Frans Hals. Dit project draagt de titel: Gezocht: duizen-
den Frans Hals experts uit groep 7!. Dankzij een royale gift van het VSBfonds kwam 
ook deze wens uit: samen met Young Crowds uit Amstelveen is in november direct 
na de toekenning van de subsidie gestart met het maken van de ‘opleiding’ tot Frans 
Hals expert: een digitale les met bijbehorend werkboekje voor groep 7. Deze wordt 
aan alle basisscholen in Nederland gratis aangeboden. Als de leerling de ‘opleiding’ 
voltooid heeft, mag hij zich Frans Hals expert noemen. Hij/zij kan dan met de klas 
een gratis programma aanvragen in het Frans Hals Museum om de schuttersstuk-
ken in het echt te komen bekijken en zijn kennis te testen. En hij/zij mag vervol-
gens zijn/haar eigen familie zelf rondleiden in het museum. De inschrijving voor dit 
project is half december gestart. De belangstelling is groot, er zijn al bijna 50.000 
boekjes besteld! 

14 mei: verjaardag van het Frans Hals Museum
De dag waarop het museum echt 100 jaar bestond, is uitgebreid gevierd met een 
ballonnenwedstrijd op de Grote Markt voor basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 
6. Het was het sluitstuk van de Frans Hals feestweek, gecoördineerd door Gert van 
Kalsbeek. Meer dan 400 basisschoolleerlingen van De Kring, de Dreefschool en 
de Beatrixschool deden mee aan dit evenement. Pabostudenten onder leiding van 
docenten Loes Bastiaansen en Fred Rosenhart voerden samen met Living History 
Kennemerland en leden van de St. Jorisschutterij op de trap van het stadhuis een 
kort en vlot toneelstuk op over Frans Hals. Dit toneelstuk hadden zij op 16 april 
ook in het Frans Hals Museum gespeeld voor hun medestudenten uit het tweede 
jaar. Het was onderdeel van het vak kunst en cultureel erfgoed. Hans van Eerden, 
docent aan de Pabo Inholland schreef en componeerde op verzoek van het muse-
um een vrolijk Frans Hals lied dat de basisschoolleerlingen hadden ingestudeerd. 
Dankzij de bemoeienis van Hein Peijnenburg verzorgden blazers van de Wereld-
muziekschool uit Haarlem met veel enthousiasme de muzikale begeleiding. Ook 
collega’s van het museum zongen mee. Tot slot gingen alle witte en blauwe ballon-

Frans Hals Atelier
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In het kader van het project Wie wat bewaart, heeft wat, kwamen 16 groepen kleuters 
(groep 1 en 2) naar het Frans Hals Museum. Wie wat bewaart heeft wat is een samen-
werkingsproject van Haarlemse erfgoedinstellingen (het Archeologisch Museum 
Haarlem, het Dolhuys, het Frans Hals Museum, de Grote of St. Bavokerk, het Histo-
risch Museum Haarlem, de Historische Vereniging Haerlem, het Noord-Hollands 
Archief, de Stadsbibliotheek en Teylers Museum) bestemd voor alle leerjaren van  
de basisschool. Binnen dit project ontvangen het Frans Hals Museum en Teylers 
Museum om-en-om de groepen 1 en 2. Het project draait nu met succes voor het 
zesde jaar. Binnen de samenwerking wordt gewerkt aan het omzetten naar een actu-
alisering en een digitale aanbieding van het project.

In januari 2013 werd het project Stappen in de stad gelanceerd, ook een project van 
Erfgoed Educatie Haarlem. Het project is bedoeld voor de groepen 8 van het basis-
onderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Na een introductiefilm 
op school maken de leerlingen volgens de instructies op een app een rondgang door 
de stad, waarbij zij ontdekken wat er waar is van bekende Haarlemse legendes. Het 
Frans Hals Museum participeert in het verhaal van Damiate. 

Stappen in de stad is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het 
Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem, het Noord-Hollands Archief,  
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank Haarlem, de J.C. Ruigrok Stichting 
en het VSBfonds. 

Voortgezet onderwijs 
Uit het voortgezet onderwijs bezochten 1.807 leerlingen het Frans Hals Museum. 
De cultuurkaart werd in 2013 gelukkig gecontinueerd, waardoor scholen die daar 
voor kiezen, een budget behouden om culturele instellingen te bezoeken. De scho-
len ontvingen twee brochures: een met een klein programma tijdens de Frans Hals 
tentoonstelling en een met een uitgebreid programma voor het najaar. Het fenomeen 
Hals, het biografische beeldverhaal over Hals op 67 schermen is hierin opgenomen 
als gratis schoolprogramma. 

De beperkte bezoekmogelijkheden voor scholen tijdens de Frans Hals tentoon-
stelling hebben ook hier de bezoekcijfers wat negatief beïnvloed. Ofschoon Judith 
Harren en Annejet Houck die alle reserveringen voor scholen behandelen, hun  
uiterste best hebben gedaan om aan de wensen van scholen te voldoen, moesten zij 
toch wel eens een aanvraag voor een workshopprogramma, vooral van meerdere 
klassen tegelijkertijd, afwijzen. 

Hoewel de afdeling educatie noodgedwongen geen actief educatiebeleid voert in 
De Hallen Haarlem, bezochten niettemin 686 leerlingen hier de tentoonstellingen, 
deels met een interactieve tentoonstellingswandeling. Dat faciliteert de afdeling 
wel, dankzij een klein aantal rondleiders die gespecialiseerd zijn in de hedendaagse 
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nen de lucht in, wat een fantastisch gezicht was. Er stond een flinke westenwind, 
die de ballonnen over het IJsselmeer dreef. De verste ballonnen landden helemaal 
in Noord Duitsland, vlakbij de stad Oldenburg. De winnaars van de wedstrijd ont-
vingen een prijs voor een workshop met de hele klas of een verjaarspartijtje in het 
Frans Hals Atelier!

Basisonderwijs
In 2013 ontving het basisonderwijs twee door Bregt Balk vormgegeven programma-
brochures: tijdens de Frans Hals tentoonstelling een met een heel beperkt program-
ma en na de zomervakantie een met een uitgebreid programma. Nieuw onderdeel is 
de speciale kinderaudiotour met werkboekje bij de vaste collectie voor de groepen 
6, 7 en 8. 

Vanaf september vormen combinaties van een korte museumwandeling met een 
workshop in het Frans Hals Atelier een vast onderdeel van het aanbod. In vrijwel 
alle programma’s staat Frans Hals centraal. 

In 2013 bezochten 2.676 leerlingen het Frans Hals Museum. De beperkte moge-
lijkheden om scholen te ontvangen tijdens de jubileumtentoonstelling heeft het 
schoolbezoek negatief beïnvloed. Gelukkig ontvingen wij in het najaar via Hart 
– dat nu het Kunstmenu van de Gemeente Haarlem beheert – bericht dat er zich 
112 (!) klassen hadden opgegeven om in het schooljaar 2013/2014 het museum te be-
zoeken. Dat is verrassend veel. De theatrale wandeling met Cornelia Vooght valt 
kennelijk bijzonder in de smaak: deze werd 40 maal aangevraagd. Het Frans Hals 
Museum is ook opgenomen in het aanbod voor de basisscholen van de Gemeente 
Haarlemmermeer. 

Ballonnenwedstrijd
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Rondleidingen
In 2013 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 free-
lance-medewerkers. Onder hen bevindt zich 1 gastvrouw die leerlingen die een Kijk 
& Doe tocht of een audiotour lopen, ontvangt en op weg helpt. 

In 2013 werden zowel in het Frans Hals Museum als in De Hallen Haarlem gratis 
museumwandelingen onder leiding van een museumgids aangeboden op zondag-
middag: in het Frans Hals Museum 11 maal en in De Hallen Haarlem 23 maal voor 
volwassenen. In De Hallen gebeurde dat zowel tijdens de Frans Hals tentoonstel-
ling, als tijdens de tentoonstelling Vereeuwigd. Op 16 zondagmiddagen, vanaf half 
september, werden gratis rondleidingen aangeboden aan gezinnen in het kader van 
‘Vrolijke Frans op zondag met de hele familie’. 

In De Hallen Haarlem zijn behalve de gratis zondagmiddagwandelingen, tien 
tentoonstellingswandelingen op aanvraag verzorgd voor volwassenen; in juli is er 
tweemaal via de AVRO een dag georganiseerd met rondleidingen over de tentoon-
stelling Vereeuwigd. 
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kunst. Maya Mutlu en Rian Peeperkorn ontwikkelden samen met Annelieke van 
Halen de workshop My Museum Minute bij Keith Edmier. 75 brugklasleerlingen 
(mavo/havo) van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis maakten filmpjes van  
1 minuut van hun favoriete kunstwerk op deze tentoonstelling. Ter voorbereiding 
op deze workshop is in het kort geformuleerd welke mogelijkheden op de korte  
termijn de afdeling ziet voor een educatiebeleid in De Hallen Haarlem. 

Hoger- en volwassenen onderwijs
Uit het hoger onderwijs bezochten 382 studenten het Frans Hals Museum en 114 
studenten De Hallen Haarlem. Daarnaast ontvingen de conservator oude kunst en 
de conservator hedendaagse kunst vakstudenten. Xander Karskens (conservator 
hedendaagse kunst) sprak in het afgelopen jaar circa 200 studenten die kunstoplei-
dingen volgen. 

Publieksbegeleiding

Vrolijke Frans op zondag met de hele familie
Het Frans Hals Atelier is behalve voor scholen, ook heel aantrekkelijk voor particu-
liere bezoekers. Gezinnen met kinderen zijn al jaren van harte welkom in het muse-
um, maar met het Atelier is zo’n bezoek heel wat boeiender. In september is daarom 
het gratis programma ‘Vrolijke Frans op zondag met de hele familie’ gestart. Elke 
zondag vanaf half september waren er om 13.00, 14.00 en 15.00 uur speciale rond-
leidingen voor gezinnen. Daarna ging het gezin samen aan de slag in het atelier. 
Was het onderwerp b.v. portretten door Frans Hals, dan schilderden de gezinsleden 
elkaars portretten, die vervolgens in een boekje werden verzameld. 

De deelnemende gezinnen waren enthousiast, maar de bezoekersaantallen vielen  
tegen. Toch zet de afdeling het programma in het nieuwe jaar voort. Een nieuwe 
doelgroep bereiken kost tijd. De afdeling vindt gezinnen met kinderen heel belang-
rijk: kinderen zijn onze toekomstige museumbezoekers. Uit onderzoek blijkt dat als 
zij vroeger in gezinsverband musea hebben bezocht, zij later ook sneller kiezen voor 
een museumbezoek. 

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

Het fenomeen Hals



op de achtergrond had hij toch groen gemaakt, terwijl ze nu bruin zijn! De audio-
tour omvat 14 items. Bij de tour hoort een doe-boekje, met vragen en opdrachten 
die stimuleren tot extra kijken en nadenken. De audiotour is gratis en verkrijgbaar 
aan de balie van het museum. 

Touchscreen bij spreekwoordenschilderij van Pieter Breughel
De uitleg bij het spreekwoordenschilderij van Pieter Brueghel de Jonge is in 2013 ge-
digitaliseerd. Bezoekers krijgen door middel van een touchscreen toelichting bij de 
82 spreekwoorden. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige versie. Dit pro-
ject werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de BankGiro Loterij.

De Hallen Haarlem
Bij de hedendaagse kunsttentoonstellingen was een gratis publieksboekje beschik-
baar. Daarnaast werden in 2013 nieuwe middelen ingezet voor de publieksbege-
leiding. Zo verscheen over de kunstwerken uit de groepstentoonstelling Dread 
informatie op Instagram. Via de Instagram-account dreadexhibition was publieks-
informatie te bekijken, die verscheen al voordat de tentoonstelling geopend was. 
Hierdoor kreeg het publiek tegelijkertijd een preview.

Bij de tentoonstelling Karels Keuze – Terugblik op de hedendaagse kunst werd een 
gratis audiotour aangeboden. Dit was de eerste audiotour die voor De Hallen Haar-
lem is geproduceerd. De door Karel Schampers ingesproken tour met persoonlijke 
toelichting op de kunstwerken werd door ca. 80% van de bezoekers gebruikt en 
werd zeer gewaardeerd.

Daarnaast werd in 2013 gestart met de ontwikkeling van een app, die aanvullende 
informatie biedt op de tentoonstellingen. Bezoekersinformatie, de tentoonstel-
lingsagenda en audiotours worden in een app ondergebracht, die in 2014 beschik-
baar zal zijn.

Huisdichter Lucas Hirsch
De Hallen Haarlem introduceerde vanaf september 2013 als eerste museum in Ne-
derland een huisdichter. Te beginnen met de groepstentoonstelling Dread zal de 
dichter Lucas Hirsch bij elk van de komende tentoonstellingen een gedicht schrij-
ven, waarbij hij zich laat inspireren door de thema’s, werken en kunstenaars van die 
tentoonstelling. De gedichten worden ter plekke door hem voorgedragen en daarna 
gepubliceerd. Het museum ziet in de huisdichter een nieuwe manier om kunst te 
duiden of te interpreteren en een nieuw publiek te interesseren voor hedendaagse 
beeldende kunst. De Hallen Haarlem liet zich hierbij inspireren door het Museum 
of Modern Art in New York, waar de huisdichter een succesvol onderdeel van de 
museumidentiteit is.
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Inleidingen in het Frans Hals Atelier
In totaal zijn er tijdens de tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, 
Rubens en Titiaan 100 inleidingen gegeven, 82 maal in het Nederlands en 18 maal in 
een vreemde taal. 71 Nederlandse groepen bezochten de tentoonstelling in groeps-
verband en 46 buitenlandse groepen meldden zich hiervoor aan.

Een nieuwe presentatie: Het fenomeen Hals – Een inkijk in de fascinerende wereld 
van Frans Hals
Vanaf maart is in een nieuw ingerichte filmzaal een informatieve en spectaculaire 
presentatie te zien over Frans Hals. De presentatie bestaat uit een opstelling van  
8 beamers met 67 schermen van verschillend formaat, aan drie wanden van de zaal. 
Op de schermen wordt in ongeveer 15 minuten een (beeld)verhaal over Frans Hals 
verteld. De toelichtende gesproken tekst is in het Nederlands, voor buitenlandse  
bezoekers is een Engelstalige versie beschikbaar via de audiotourapparaten en kop-
telefoons. Gewapend met de informatie uit de presentatie zullen bezoekers met  
andere ogen en indringender naar de échte schilderijen in het museum kijken.

Het concept en ontwerp van de presentatie is van Caspar Conijn en Ilona Lau-
rijsse, het audiovisueel ontwerp en de uitvoering zijn verzorgd door Richard Vijgen 
van Studio for Object Oriented Information Design. Kunsthistoricus Henriëtte 
Fuhri Snethlage leverde de inhoud en schreef de teksten. De presentatie is mogelijk 
gemaakt door de BankGiro Loterij.

Presentatie over de restauraties
Bij twee gerestaureerde schilderijen uit de collectie werden uitvoerige digitale pre-
sentaties gemaakt, te weten Feestmaal van een korporaalschap van de Haarlemse 
Cluveniers schutterij van Cornelis Cornelisz van Haarlem uit 1583 en De Balspelers 
van Jan Miense Molenaer uit 1631. 

Frans Hals Museum wandeling
In het jubileumjaar van het Frans Hals Museum verscheen de museumwandeling 
2013: 100 jaar Frans Hals Museum, samengesteld door gastauteur Sophie Rietveld. 

Speciale audiotour voor kinderen
Naast de audiotour voor volwassenen is er een speciale audiotour voor kinderen 
in de leeftijd 7 tot 12 jaar ontwikkeld. In deze tour loopt Frans Hals samen met een 
vrouwelijke commentator door het museum. Hij weet niet alleen veel te vertellen 
over schilderijen van zijn collega’s, maar natuurlijk ook over zijn eigen werk. Zo 
verwondert hij zich over de nummers op ‘zijn’ schuttersstukken: die had hij er toch 
niet op geschilderd? En ook de kleuren kan hij zich niet zo herinneren. De bomen 
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Publieksactiviteiten

Frans Hals Museum
Tijdens de tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan

Amsterdam Marketing
Voor Amsterdam was 2013 ook een belangrijk jaar, omdat het in het teken stond 
van diverse belangrijke mijlpalen voor de stad, waaronder de heropening van het 
Rijksmuseum, de viering van 400 jaar grachten, Artis 175 jaar, Carré en Koninklijk 
Concertgebouw ieder 125 jaar.

Doordat Haarlem sinds kort voor Amsterdam Marketing bij de Metropool  
Amsterdam behoort en er op diverse plaatsen in Haarlem de IAmsterdam Card 
geldt, werd de tentoonstelling van het museum meegenomen in hun marketing. Dit 
resulteerde o.a. in een grote affichecampagne in Amsterdam, vermelding van het 
museum in alle uitingen van Amsterdam Marketing, een etalage bij de Bijenkorf en 
diverse persbezoeken. Door de samenwerking van KLM met Amsterdam Market-
ing werd het museum o.a. ook vermeld op de website van de KLM en stonden er 
diverse artikelen in de Holland Herald. Het Ontbijtje van Floris van Dijck werd door 
KLM gebruikt als afbeelding op een placemat voor maaltijden in de business class. 

NBTC
In samenwerking met Haarlem Marketing en Teylers Museum verzorgde het NBTC 
een campagne om Haarlem en met name beide grote musea op de kaart te zetten. 
Voor het Frans Hals Museum en Teylers Museum werden de grote tentoonstellin-
gen gepromoot. Dit resulteerde in aandacht voor de tentoonstelling in vooral Spanje 
en Italië. 

Pers, persbijeenkomst en persreis
Zoals gebruikelijk werden er diverse persberichten vanuit het museum verzonden. 
Daarnaast verzorgde het bureau Show-on-Show een wereldwijde persberichtver-
spreiding. Bij de tentoonstelling was er naast een drukbezochte persbijeenkomst 
voor de Nederlandse pers ook een uitgebreide persreis georganiseerd voor de Bel-
gische en Franse pers. Dit resulteerde in een groot aantal recensies en artikelen in 
buitenlandse media, alle landelijke dagbladen en veel regionale kranten. 

Radio en TV
Door het bezoek van Koningin Beatrix kreeg het museum aandacht bij het NOS  
8 uur journaal, Blauw Bloed, RTL Boulevard en SBS. Conservator Anna Tummers  
had een prachtig optreden bij Pauw en Witteman. Yolande Melsert was te gast 

bij Koffietijd en op 14 mei – exact op de 100-ste verjaardag van het museum – was 
direc teur Karel Schampers te zien bij Omroep Max. 

Flyers, affiches, banners & fotobord
Bij de tentoonstelling werden diverse flyers gemaakt. Naast een eenvoudige Neder-
landse flyer voor het Frans Hals Jaar werd er een uitgebreide viertalige flyer en een 
Nederlandse flyer voor de tentoonstelling ontworpen door Bregt Balk. Versprei-
ding vond o.a. plaats in tijdschriften als AVRO’s Kunst & Cultuur, Tableau en 
Museumtijdschrift. Daarnaast werden flyers verspreid in een groot aantal steden 
waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook alle bibliotheken 
werden voorzien van flyers. 

Affiches konden door het ruime budget voor het eerst twee keer tijdens de 
tentoon stelling worden ophangen op diverse stations in de Randstad. Daarnaast 
waren er diverse A0 posters en MUPI campagnes in Haarlem en diverse andere 
grote steden. In Haarlem werden roll-up banners verspreid bij de VVV, bibliotheek 
en hotels. Daarnaast werden er drie speciale fotoborden gemaakt van het schilde-
rij De luit speler van Frans Hals met een uitsnede van het gezicht, waar de bezoeker 
zijn hoofd in kon steken. Deze borden zijn o.a. ingezet bij het Frans Hals Festival, 
Houtfestival, bij de VVV, V&D, Kantoorboekhandel Muys, De Hallen Haarlem en 
natuurlijk het Frans Hals Museum. Naar schatting zijn er duizenden foto’s gemaakt!
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Winkel en speciale merchandise
Naast de catalogus en het speciale Frans Hals Kunstschrift waren er voor de ten-
toonstelling speciale artikelen ontwikkeld; van tentoonstellingstasjes en ansicht-
kaarten tot kartonnen en plastic mappen, opschrijfblokjes, magneten, puzzels en 
blikjes drop.

Voorafgaand aan de tentoonstelling is in samenwerking met de winkelcommis-
sie gekozen voor twee productlijnen: een lijn met De luitspeler van Frans Hals – het 
beeldmerk van de tentoonstelling – en een lijn met de Schutters van Hals. 

Evenementenoverzicht
Frans Hals Festival 9 t/m 14 mei 2013
Op donderdag 9 mei werd het Frans Hals bier binnen gevaren en een speciaal ge-
maakt Frans Hals gedicht voorgedragen door stadsdichter Nuel Gieles. Op vrijdag 
10 mei vond op de Grote Markt het ‘I love Malle Babbe’ meezingfestijn plaats. Zater-
dag 11 mei stond in het teken van de Gouden Eeuw met o.a. een (ambachten)markt 
op de Grote Markt. Ook paradeerde de Schutterij St. Catherina uit Weert door de 
stad. Zij hebben zich voor hun kostuums laten inspireren door de schutters op de 
schilderijen van Frans Hals en brachten derhalve op zondag 12 mei een bezoek aan 
het museum. Op zondagochtend zorgde de horeca rond de Grote Markt voor een 
speciale Frans Hals Moederdagbrunch en was er ’s middags een speciaal Frans Hals 
concert in de Philharmonie van de bekende luitspeler Mike Fentross met zijn en-
semble La Sfera Armoniosa voor 110 bezoekers, met na afloop hapjes uit de Gouden  
Eeuw.

14 mei – Frans Hals Museum 100 jaar
Op 14 mei bestond het museum exact 100 jaar en dat werd gevierd met een speciaal 
programma: start om 9.00 uur op de Grote Markt met het los laten van speciale 
Frans Hals ballonnen, het zingen van het Frans Hals lied en de opvoering van een 
speciaal toneelstuk door Pabostudenten en Living History Haarlem over Frans Hals 
op de trappen en voor het Stadhuis. Het museum was van 10 tot 22 uur geopend en 
kon voor 100 cent bezocht worden. Op die dag werd ook het speciale jubileumboek 
(geschreven door Antoon Erftemeijer) gepresenteerd, was er een borrel, een specia-
le verjaardagstaart en muziek in het museum. 

Overige evenementen tijdens de tentoonstelling
•	 Op	25	maart	was	er	een	speciale	ontvangst	voor	240	leden	van	Avro	Kunst	&	

Cultuur. 
•	 Maandag	15	april	was	een	speciale	ontvangst	voor	140	lezeressen	van	de	 

Margriet. 
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Advertenties en free publicity
Door het ruime budget was het mogelijk om een groot aantal advertenties te plaat-
sen in diverse week- en maandbladen als Tableau, Museumtijdschrift, Origine, 
Collect, Compagne NVVH, VIND (cover en artikel), Museumkrant NH, HRLM, 
Museummagazine, AVRO Kunst & Cultuur, Kunstschrift, Recreatiekrant NH, VT 
wonen en diverse uitingen van het ATCB. 

Daarnaast werden er 1/1 pagina advertenties geplaatst in de NRC, de Volkskrant 
en het Haarlems Dagblad. In het Haarlems Dagblad liep tijdens de tentoonstelling 
een stoppercampagne van kleine advertenties. 

De tentoonstelling leverde indrukwekkend veel free publicity op in diverse bladen  
als Margriet, Atelier, At Home, Plus, Uitwaaier, Zin, Er is post!, Devotionalia en 
Collect. Daarnaast gaven vele winkeliers in Haarlem aandacht aan de tentoonstel-
ling en plaatsten affiches in etalages of maakten speciale Frans Hals etalages (V&D, 
Amedée, Copy shop Cronjéstraat, Muys) en legden flyers in hun winkels. Ook door 
acties van chocolatier Michel, Jopenbier en wijnkoperij Okhuysen kreeg het muse-
um veel free publicity.

Voor de tentoonstelling werd een aantal speciale bijlagen gemaakt. Zo verscheen 
op 14 maart 2013 bij de NRC een bijlage van 8 pagina’s. De bijlage van het Haarlems 
Dagblad van 16 pagina’s verscheen op 23 april 2013, met hierin speciale aandacht 
voor het Frans Hals Festival. De HRLM verscheen met een speciale Frans Hals 
Glossy op 21 maart 2013. Kunstschrift wijdde een editie geheel aan Frans Hals. Het 
tijdschrift werd zeer goed verkocht in de museumwinkel.
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•	 Op	30	april	bracht	de	heer	J.M.	Barrosso,	voorzitter	van	de	Europese	Commis-
sie, een bezoek aan de tentoonstelling. Conservator Anna Tummers leidde hem 
rond.

•	 Op	17	mei	werd	de	50.000ste	bezoeker	aan	de	tentoonstelling	verwelkomd	met	
een bloemetje, een catalogus en een gratis lidmaatschap van de Vereniging van 
Vrienden.

•	 Er	waren	avondopenstellingen	met	wijnproeverijen	van	wijnkoperij	Okhuysen,	
korte lezingen en muziek op 29 mei en 26 juni (in combinatie met een concert 
van de koorbiënnale).

Open Monumentendagen – 14 & 15 september 
Op zondag 15 september was er van alles te doen in het Frans Hals Atelier. Er kon 
geknutseld worden en er waren kleurplaten van Frans Hals en voor de kleintjes een 
kleurplaat van een stilleven. De hele dag werden er korte rondleidingen waarbij het 
thema van de Open Monumentendagen – Macht en praal – centraal stond. Daar-
naast werd er getekend op zaal door acteur Fred Rosenhart als Frans Hals, Antoon 
Erftemeijer en Otto Schilling. In totaal trokken de Open Monumentendagen 1249 
bezoekers.

Opium TV bij Glenn Brown 
Jasper Krabbé filmde op 7 november het werk van Glenn Brown voor Opium TV. 
Op enthousiaste wijze legde hij de kijkers uit wat hij nu zo bijzonder vond aan het 
werk van Brown.

Sterren op het doek 
Op 2 september vonden er in het museum de opnames plaats van het programma 
Sterren op het doek, dit keer met Mart Smeets. Presentatrice Hanneke Groente-
man interviewde voor het programma Karel Schmapers over Het fenomeen Hals, 
de digitale presentatie die mogelijk is gemaakt door de BankGiro Loterij. 

Anna on tour – 5 en 6 oktober
Tijdens het Weekend van de Wetenschap was conservator Anna Tummers één van 
de pop-up wetenschappers die een minicollege gaf in de trein tussen Leiden en 
Amsterdam.
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De Hallen Haarlem

Haarlemse Lente 
8 t/m 10 maart 2013
Haarlemse musea, kunstenaarsinitiatieven en galeries presenteerden op 8 maart 
een avondvullend programma. Dit was de tweede editie van Haarlemse Lente, 
initia tief van alle Haarlemse tentoonstellingsruimten voor hedendaagse kunst. 

De aftrap vond op 8 maart om 16.00 uur plaats in het Teylers Museum, waar direc -
teur Marjan Scharloo het evenement opende. Vervolgens was er een panel discus sie 
onder leiding van journalist Merel Bem over het Haarlemse kunstklimaat met o.a. 
Marieke Sanders en Xander Karskens. De officiële opening werd verricht door Bernt 
Schneiders, de burgemeester van Haarlem. Om 17.00 uur haakte De Hallen Haarlem  
aan met de preview van de nieuwe tentoonstelling en van 21.00-21.30 uur met de 
performance van de Haarlemse producer H-SIK. De openingsdag van Haarlemse 
Lente werd afgesloten met een afterparty in het Patronaat.

Museumweekend
6 & 7 april
Vanwege de grote jubileumtentoonstelling in het Frans Hals Museum, deed dit jaar 
alleen De Hallen Haarlem mee aan het museumweekend, dat deze keer als thema 
had: ‘Doe een museum’. Op zondag 7 april werden activiteiten voor alle leeftijden 
aangeboden. Bezoekers konden op de foto met de bijzondere beelden van de Ameri-
kaanse kunstenaar Keith Edmier. Ook trakteerde het museum op rondleidingen bij 
zijn werk. Kinderen waren welkom om hun eigen kunstwerk te maken, geïnspireerd  
op de botanische sculpturen van Edmier. Zowel de toegang als de activiteiten  
waren tijdens het Museumweekend gratis. De activiteiten werden ondersteund door 
de Vrienden van het museum.

Kunstlijn
2 & 3 november
Traditiegetrouw openden de Haarlemse kunstinstellingen en ateliers hun deuren 
tijdens de Kunstlijn in het eerste weekend van november. Ruim 200 kunstenaars in 
Haarlem en omgeving boden de bezoekers een blik in hun atelier. Ook dit jaar sloot 
De Hallen Haarlem daarbij aan en was het museum gratis te bezoeken. 

Dread
Bij de tentoonstelling Dread werd een uitgebreid randprogramma georganiseerd, 
met films, muziek en een symposium. Ook werd bij de tentoonstelling een sound-
track aangeboden via Spotify.

opening Dread: een performance van kunstenaar Aditya Mandayam

•	 13	september,	Dread muziekprogramma, aanvang 20:15 uur 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam. Met o.a. Ryoji Ikeda en Eli Keszler.

•	 14	september,	Dread muziekprogramma, aanvang 21:00 uur 
Nieuwe Kerk, Haarlem. Muziekprogramma met drie producers uit Bristol die 
klinken als een strijkkwartet van Burial na een kernramp. Grimmige muziek 
voor donkere dagen. Met Roly Porter, Emptyset en Paul Jebanasam.

•	 26	oktober,	Symposium	over	Dread, 10:00-17:30 uur 
EYE filminstituut, Amsterdam
Het symposium ging over kunst, vrees en vrijheid na PRISM, dat de rol van 
kunst verkent in een tijd waarin vrijheid onder druk staat. Wat is de maatschap-
pelijke actualiteit en impact van vrees voor de schadelijke gevolgen van technolo-
gieën als massale internetspionage, drones en camerasurveillance? Hoe reageren 
kunstenaars op de inperking van vrijheden? Welke perspectieven zien we voor 
een tegenbeweging? Deze en meer vragen werden tijdens het symposium behan-
deld door internationale denkers, kunstenaars en tentoonstellingsmakers. De 
keynotesprekers waren Mark Fisher (UK) en Honor Harger (UK). Het nagesprek 
en de discussie werden geleid door Michiel van Iersel. Er waren lezingen door 
Gabriel Lester (NL) en Metahaven (NL). Tevens was er een performance door 
Krõõt Juurak (LT).
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•	 Donderdag	24	januari:	Artist talk en booklaunch van de Britse kunstenaar Roger 
Hiorns

•	 Donderdag	21	februari:	Lezing	van	beeldend	kunstenaar	en	schrijver	Louwrien	
Wijers over Joseph Beuys

•	 Donderdag	28	maart:	Lezing	van	ontwerper	Jurgen	Bey	over	tulpenvazen	
•	 Donderdag	16	mei:	Dominic	van	den	Boogerd,	directeur	van	kunstenaarsinstituut	

De Ateliers, over de werken van Keith Edmier op de tentoonstelling

Marketing

De marketing en communicatie voor het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem 
hebben zich in 2013 zoals gebruikelijk met name gericht op de tijdelijke tentoonstel-
lingen. 

De Hallen organiseerde bij de hedendaagse programmering winacties met Subba-
cultcha! en Glamcult. Bij de De Hallen Haarlem Zomerserie zijn er kortingsacties  
georganiseerd met onder meer de Museumkaart en SPOOR. 

In samenwerking met Camera Warehouse/Fotovak Engel in Haarlem organiseerde 
het museum een portretactie bij de tentoonstelling Vereeuwigd 1913-2013 – In het voet-
spoor van Frans Hals. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakten fotografen  
op straat portretten van voorbijgangers. Van al deze ca. 1.200 portretten werd een 
mozaïek samengesteld dat een bekend Haarlems beeld voorstelde. 

Daarnaast is De Hallen Haarlem verder gegaan met het verkennen van de moge-
lijkheden 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 2013 verder geïnvesteerd in de profielen 
op Instagram en Pinterest. Deze social media platforms zijn voornamelijk gericht op 
het delen van beelden. 

De Hallen Haarlem had eind 2013 ca. 2.190 Facebookvrienden en 2.853 volgers op 
Twitter. Via Facebook organiseerde het museum winacties met o.a. Museumkaart en 
City Marketing Haarlem.

Halszaken

Zoals gebruikelijk verschenen er 3 nummers van het bulletin Halszaken. Nummer 
35 verscheen in maart, nummer 36 in september en nummer 37 in november. Het 
voorjaarsnummer was bijna geheel gewijd aan het jubileumjaar en het november-
nummer schonk aandacht aan de aanstaande directeurswissel.

•	 26	oktober,	Dread filmprogramma, 21:15-01:00 uur 
EYE filminstituut, Amsterdam
Er werden twee films rond het thema dread getoond. De film In Search of UIQ 
(2013) van kunstenaarsduo Terminal Beach gaat over een film die nooit is ge-
maakt. Vertrekpunt van deze reconstructie is het scifi scenario Un Amour d’UIQ 
uit de jaren ‘80 waarin een buitenaardse bacterie (UIQ genoemd) wereldwijde 
communicatienetwerken kan beheersen. Na afloop van de film was het kunste-
naarsduo Terminal Beach aanwezig voor een Q&A. WikiLeaks stond centraal in 
de documentaire We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013).

•	 24	november,	Finissage
Met om 12:00 uur een rondleiding van Juha van ‘t Zelfde door de tentoonstelling 
Dread. 

•	 25	november,	Dread muziekprogramma, aanvang 20:30 uur 
Bimhuis, Amsterdam. Met o.a. Dean Blunt, Juha van ‘t Zelfde.
Gratis rondleidingen

Bij de tentoonstelling van Keith Edmier en bij de zomertentoonstelling Vereeuwigd 
bood het museum gratis rondleidingen aan.

De Hallen Extra
Tijdens de clustertentoonstellingen over hedendaagse kunst organiseerde De Hallen  
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 2013 werden de volgende avonden georganiseerd:
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Personeelsleden

Directie
Karel Schampers – directeur

Secretariaat
Anneke Bakker – directieassistent
Judith Harren – secretariaatsmedewerker
Annejet Houck – secretariaatsmedewerker (vanaf 1 februari 2013)

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 – projectmedewerker collectie
Karien Beijers – registrar collectie 
Susanna Koenig – registrar tentoonstellingen
Liesbeth Abraham – restaurator
Jorinde Koenen – restaurator 
Mireille te Marvelde – restaurator
Jessica Roeders – restaurator
Anneke Wouters – medewerker conservering
Fred Hoogland – depotbeheerder
Cees Visser – medewerker licht en klimaat
Frans van Lieshout – voorman technische dienst
Ulric Roldanus – medewerker technische dienst 

Publiekszaken
Yolande Melsert – projectleider Frans Hals Jaar (tot 30 mei 2013)
Bas van Donselaar – hoofd (vanaf 4 februari 2013)
Annelieke van Halen – medewerker communicatie De Hallen Haarlem
Monique van Royen – medewerker communicatie Frans Hals Museum
Neeltje Köhler – kunsthistorisch medewerker 
Charlotte Wiethoff – medewerker onderwijs & CKV
Sophie Rietveld – medewerker development (vanaf 1 september 2013)
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Organisatie

Eind 2013 kende het museum een formatie van 32,5 fte, verdeeld over 42 medewer-
kers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet van medewerkers via Paswerk, 
Uitzendbureau Ervaren Jaren en Uitzendbureau 65+. Er wordt een ruimhartig 
stage beleid gevoerd, zodat studenten tijdens hun studie reeds werkervaring op kun-
nen doen. Sinds 2013 is het museum ook een Erkend Leerbedrijf.

Begin februari kwam Bas van Donselaar de organisatie versterken als hoofd 
Publiekszaken. Yolande Melsert, die tot dan toe als interim hoofd had gefungeerd, 
bleef tot eind mei als projectleider van het Frans Hals Jaar. Annejet Houck, die al op 
projectbasis bij de afdeling Publiekszaken werkte, kwam begin februari het secreta-
riaat versterken omdat Judith Harren na terugkeer van haar zwangerschapsverlof 
minder ging werken. Annejet werkt 2 dagen en Judith 3, zodat het secretariaat elke 
dag bezet is. Na 18 jaar bij het Frans Hals Museum te hebben gewerkt, had Francien 
Stiekema besloten om met ingang van 1 maart 2013 gebruik te maken van de FPU 
regeling.

Het personeelsuitje vond plaats op maandag 23 september ging dit jaar naar Am-
sterdam. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan het Joods Historisch Museum en 
een rondwandeling gemaakt door het centrum o.l.v. gidsen. Na afloop was er een 
diner aan boord van de rondvaartboot die iedereen van Amsterdam naar Haarlem 
terug bracht.

Personeel en organisatie
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Personeelsvertegenwoordiging

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

Gastmedewerkers
 
Restauratieatelier
Diverse medewerkers van Helicon Conservation Support B.V.
Gini Kingma
Jantine Maessen-den Brok 
Sadegh Memarian ICAT textielrestauratie.
Saskia van Oudheusden
Danny Paff
Herman van Putten
Melgert Spaander
Susanne Stangier
Abbigail Vandivere
Annefloor Schlotter 
Pauline Marchand

Museale Zaken
Shannon van Muijden

Stagiaires
Job Pardoel
Berber Buis
Manda Burgers 
Frederique Schokking 
Martina Halsema 
Sara van der Linden
Sophia Trol

Rondleidsters
Karin ter Beek
Irene van Beek
Karin Bodewes
Evelyn Cnossen
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Financiën
Rob de Nieuwe – hoofd 
Francien Stiekema – boekhoudkundig medewerker (tot 1 maart 2013)
Rita Weijers – boekhoudkundig medewerker

Bedrijfsvoering
John Buch – hoofd
Rien Broertjes – teamcoördinator bewaking & informatie
Sabine Dol – teamcoördinator bewaking & informatie
Ron van den Broek – teamcoördinator beveiliging 
Bob Smit – telefonist 
Laura Alting – baliemedewerkster 
Hans Bekker – beveiligingsmedewerker (tot 1 september 2013)
Sandy Bersee – baliemedewerkster
Boukje de Boer – beveiligingsmedewerker (tot 1 september 2013)
Louise van Dam – baliemedewerkster
Gré Dolfing – baliemedewerkster 
Marije van der Giessen – baliemedewerkster 
Fred Hess – beveiligingsmedewerker (tot 1 augustus 2013)
Piet Hoogland – beveiligingsmedewerker
Fred Lagerweij – beveiligingsmedewerker
Jaap van Munster – beveiligingsmedewerker
Annelies de Nijs – baliemedewerkster
Gerard Nijssen – beveiligingsmedewerker/medewerker technische dienst bij tentoon-
stellingen
Peter Roelvink – beveiligingsmedewerker
Ellen van Riessen – beveiligingsmedewerker
Otto Schilling – beveiligingsmedewerker
Joop Schrotenboer – beveiligingsmedewerker 
Filiz Sert – baliemedewerkster (tot 1 maart 2013)
Ben Suringbroek – beveiligingsmedewerker (vanaf 1 mei 2013)
Joop van der Voet – beveiligingsmedewerker
Ruud Weers – beveiligingsmedewerker
Monique Wentink – beveiligingsmedewerker
Pauline Wijker – baliemedewerkster

Personeelszaken
Gwen Nijbroek-Breuer – HRM adviseur
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gesteld dat de communicatielijnen tussen bestuurder en toezichthouder voldoende 
kort zijn en dat de verschafte informatie volledig en helder is.

Een audit-commissie overlegt namens de Raad van Toezicht meerdere keren 
per jaar met de directeur en het hoofd financiën, alsmede eenmaal per jaar met de 
accountant van het museum, en rapporteert de bevindingen aan de Raad van Toe-
zicht. 

Samenstelling 
De samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum |  
De Hallen Haarlem is in 2013 gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden trad de 
heer Marseille per 1 januari 2013 af. Hij werd opgevolgd door de heer Hendriks.
- De heer drs. J.L. Brentjens (1940) – voorzitter
 diverse commissariaten en bestuursfuncties
- Mevrouw mr. M. Bax MBA (1961)
 lid Raad van Commissarissen VastNed Retail en CSM Nederland, lid RvT Fonds 

Podiumkunsten en bestuurdadviseur KPMG
- Mevrouw drs. A.P.H.M. Hovius (1961)
 zelfstandig bestuursadviseur en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organi-

saties 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 R. Hendriks (1959)
 commisaris bij Eyeworks en Theodoor Gillisen Bankiers, lid van de Raad van 

advies van o.a. reclamebureau BSUR. Presenteert freelance voor BNR Nieuws-
radio en is columnist bij Emerce. Tevens co-founder van Startupbootcamp 
Global, een accelerator die elk jaar 140 startende ondernemingen intensief 
begeleidt.

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

Bijeenkomsten 2013
De Raad van Toezicht is viermaal bijeen gekomen – op 20 maart, 3 juni, 16 septem-
ber en 12 december. De Raad heeft zijn goedkeuring 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 maken. 
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Melanie Ciurai
Chantal Cossais
Giulia Franceschini
Peter van Graafeiland
Betty van Heurn
Els Hoekstra
Ati Kodde
Willien Korthals Altes
Luitgard Maassen
Emmelie de Mol van Otterloo
Maya Mutlu
Rian Peeperkorn
Martijn Pieters
Renee Roebbers
Hans Schaafsma
Veronique Steijn
Anette Vorderhake

Raad van Toezicht 

De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem wordt bestuurd door een  
directeur/bestuurder met een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht ver- 
vult 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
In 2013 zijn de regels van de Code Cultural Governance integraal toegepast.  
De directeur/ bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en de operationele 
gang van zaken van het museum. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoe-
ring van het goedgekeurde beleid en de kwaliteit van de organisatie en het manage-
ment. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in hoeverre de stichting ‘voldoet’ aan 
de Code Cultural Governance. 

Ten aanzien van het risicomanagement wordt in het verslag van de directeur, als-
mede in het financiële verslag, informatie opgenomen over de risicio’s waaraan het 
museum is blootgesteld. Deze verslagen, waarin over de dagelijkse gang van zaken 
wordt gerapporteerd, worden opgesteld ten behoeve van de Raad van Toezicht, die 
deze in een van haar vergaderingen bespreekt. Door de Raad van Toezicht is vast-
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OrganogramRaad van Advies

De Raad van Advies is in 2013 tweemaal bijeen gekomen – op 18 april en 18 novem-
ber. In iedere vergadering van de Raad van Advies bespreekt de directeur de gang 
van zaken in en de plannen voor de twee musea, waarna vragen en suggesties van de 
individuele leden van de Raad volgen. 

In de aprilbijeenkomst werd, naast de update van de directeur, voornamelijk  
aandacht besteed aan het functieprofiel van de nieuw aan te trekken directeur. In  
november sprak de Raad o.a. over het voorstel van een Kring van Begunstigers en 
werd kennis gemaakt met de nieuwe directeur, Ann Demeester. Ook werd gesproken  
over de bemensing van de Raad van Advies voor de nieuwe zittingsperiode van 
vier jaar die op 1 januari 2014 zou ingaan. De heer Bolkesteijn trad al per 1 januari  
2013 af na het bereiken van de 80-jarige leeftijd, terwijl ook in de opvolging van  
mevrouw Mosler en de heren Duparc, Rademakers en Van Wassenaer per 1 januari 
2014 voorzien moest worden. Per diezelfde datum treedt de heer Corpeleijn af als 
voorzitter van de Raad van Advies, omdat hij de functie van voorzitter van de Raad 
van Toezicht van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem van de heer Brent-
jens in april overneemt. De heer Boer zal met ingang van 1 januari 2014 de voorzit-
tershamer van de Raad van Advies overnemen.

De heer mr. W.F.Th. Corpeleijn – voorzitter (tot 1 januari 2014)
Mevrouw drs. M.A.M. Barth
De heer drs. C. Boer
Mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eysvogel
De heer H. Driessen
De heer drs. F.J. Duparc (tot 1 oktober 2013)
De heer ir. G-J. Kramer 
De heer W. van Krimpen
Mevrouw E. Kwaks
De heer P. Mayer 
Mevrouw M. Mosler (tot 1 september 2013)
De heer drs J.A.J.L.G. Rademakers (tot 1 januari 2014)
De heer drs A.P.V. Schipper 
De heer drs J.M. Ubbens
De heer mr. D.C. baron van Wassenaer (tot 1 januari 2014)

Raad van Toezicht

Directie

Directiesecretariaat

Financiën/P&O

Sponsoring

Publiekszaken
Educatie, onderwijs, 

website, PR, marketing, 
voorlichting, communicatie,

development

Museale Zaken
Conservatoren, technische 
dienst, restauratie, registra-

tie, depot, klimaat

Bedrijfsvoering
Bewaking, beveiliging,

gebouwbeheer, 
schoonmaak, telefonie, auto-

matisering, winkel, kassa
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De kascommissie bestond in 2013 uit de volgende leden: de heer K.A. de Gruijter, de 
heer M. Verschuijl en de heer H.E. Wijnberg. 

De ledenadministratie werd in 2013 van Kitty Schoenmaker overgenomen door 
Anneke de Vries-Staleman.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 20 april en werd zoals 
meestal bezocht door ongeveer 50 leden. Tijdens deze vergadering werden de schei-
dende bestuursleden Liesan van Keulen en Herman Schoenmaker benoemd tot ere-
lid van de vereniging. Ook ontvingen zij uit handen van directeur Karel Schampers 
namens het museum de Frans Hals penning uitgereikt. Na afsluiting van de verga-
dering hield de heer Lout Schölvinck een lezing over Japans en Chinees porselein.

Het Lustrumjaar van de Vrienden dat in september 2012 begon, werd in 2013 met 
nog een aantal activiteiten onderstreept. Zo werd o.a. een actie op touw gezet om 
door middel van crowdfunding het benodigde bedrag voor de restauratie van het 
Spreekwoorden schilderij van Pieter Breughel de Jonge bijeen te brengen. Door 
adoptie van een spreekwoord op het schilderij, of door donatie van € 100 of een an-
der bedrag, zorgden vele Vrienden ervoor dat het bedrag er kwam en kon € 16.250 
aan het museum worden gedoneerd. Op 11 maart werd door een aantal donateurs 
een bezoek aan het restauratieatelier gebracht om de voortgang van de restauratie 
te zien.

Ook droegen de Vrienden financieel bij aan de organisatie van de grote jubileum-
tentoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan en werd er 
op 29 april een speciale grootouder-kleinkind portretdag georganiseerd. ‘Opa heeft 

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 bulletin 
Halszaken, waar de Vrienden zowel financieel als tekstueel een bijdrage aan leveren, 
en worden er gratis of met korting activiteiten voor hen georganiseerd. 

Per 31 december 2013 telde de Vereniging 1.859 leden. 

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secre-
taris) en een Algemeen Bestuur. In 2013 zijn er twee wijzigingen geweest: Liesan van 
Keulen en Herman Schoenmaker namen afscheid van het bestuur en werden opge-
volgd door resp. Marie Louise van den Abbeelen en Hendrik Jan Braamskamp.

Marthy Schipper-Hofman – voorzitter
Herman Schoenmaker – penningmeester (tot 20 april 2013)
Hendrik Jan Braamskamp – penningmeester (vanaf 20 april 2013)
Anneke de Vries-Staleman – secretaris
Liesan van Keulen-Kautz – winkel (tot 20 april 2013)
Marie Louise van den Abbeelen – winkel (vanaf 20 april 2013)
Floor de Bruijn Kops – redactie Halszaken
Renée Roebbers-Zürcher – PR 
Emmelie de Mol van Otterloo-Mijs – activiteiten
Guusta Köhler-Veldman – soiree

Vereniging van Vrienden

Algemene ledenvergadering
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Subsidiënt en begunstigers 

Subsidiënt
Gemeente Haarlem

Begunstigers
Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholten Stichting
BankGiro Loterij
FHM Public Benefit Foundation
Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
VSBfonds
Mondriaan Fonds 
SNS REAAL Fonds
Stichting Zabawas
J.C. Ruigrok Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Stichting Kees Verwey
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super lastige oren’ was een van de verzuchtingen die gemaakt werden tijdens het 
schilderen. Het was echter een bijzonder geslaagde bijeenkomst voor grootouders 
met hun kleinkinderen, die getooid met molensteen kragen elkaar probeerden te 
portretteren, een rondleiding volgden en met elkaar bij een schuttersstuk op de foto 
gingen. Later op diezelfde maandag ontving het bestuur ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Vriendenvereniging alle oud-bestuursleden. Dit werd zeer 
op prijs gesteld. 

Ruim een maand later, op 5 juni, bood het bestuur als dank voor het vele werk dat 
er is verricht in het lustrumjaar van de Vrienden de medewerkers van het museum 
en de commissieleden van de Vereniging een borrel aan in de Jopenkerk. De op-
komst was groot. Tijdens de bijeenkomst werden de leden van de lustrumcommissie 
– Lo van Noordwijk, Herman Schoenmaker, Iesje Vermeulen, Marieke Sanders en 
Anneke de Vries – nog eens extra in het zonnetje gezet.

Op dinsdag 25 juni werd de totale netto opbrengst van de fotomappen actie in 2012 
ten bedrage van € 50.000 aan het museum overhandigd.

Door de Activiteitencommissie werden weer een aantal bijzonder interessante 
activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt het bezoek aan de Six collectie in 
Amsterdam.

De Soiree in het Frans Hals Museum vindt traditioneel plaats op de tweede 
woensdag in december. Die viel deze keer viel op woensdag 11 december, hetgeen 
tot een mooie cijfercombinatie leidde: 11-12-13. Het thema was dit jaar ‘spreekwoor-
den’ en vele Vrienden gaven hieraan gehoor.

Grootouder-kleinkind portretdag



Rekening 2013 

Balans per 31 december 2013
(in euro’s; na verwerking resultaat)
  31 december 2013 31 december 2012
Vaste activa

 Materiële vaste activa
 Machines, apparatuur en installaties 468.804 447.336
 Verbouwingen 393.722 151.333
 Overige activa 151.680 176.165
  1.014.206 774.834

Vlottende activa

 Voorraden
 Voorraad catalogi en museumkaarten 68.094 68.701
  68.094 68.701
 Vorderingen
 Debiteuren 101.494 199.993
 Belastingen en premies 83.711 115.695
 Overlopende activa 258.922 289.233
  444.127 604.921 
 Liquide middelen
 Totaal liquide middelen 2.134.717 2.316.384
  2.134.717 2.316.384
 Totaal activa 3.661.144 3.764.840

Eigen Vermogen

 Algemene reserve 472.296 409.856
 Bestemmingsreserve tentoonstellingen 70.000 255.000
  542.296 664.856
Aankoopfondsen

 Fonds de Man 234.900 234.900
 Aankoop- en restauratiefonds 801.839 795.896
  1.036.739 1.030.796
Voorzieningen

 Voorziening jubilea 53.781 52.673
  53.781 52.673
Kortlopende schulden
 Schulden aan leveranciers 329.574 367.817
 Belastingen en premies 128.497 115.255
 Vooruitontvangen subsidie 1.245.083 1.256.226
 Overige schulden 143.444 79.572
 Overlopende passiva 181.730 197.645
  2.028.328 2.016.515
 
Totaal passiva 3.661.144 3.764.840 12
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Exploitatierekening 2013

	 	 	 2013

	 	 2013	 Begroting	 2012

BATEN

 Directe	opbrengsten	 1.203.098	 814.000	 797.892
	 Bijdrage	activiteiten	 1.710.754	 1.645.000	 1.367.681

 Indirecte opbrengsten 154.430 88.000 133.848

 Totale opbrengsten 3.068.282 2.547.000 2.299.421
 
 Subsidie gemeente Haarlem
 Exploitatiebijdrage 2.484.952	 2.494.500	 2.512.452
	 Bijdrage	huur	en	onderhoud	 654.203	 655.000	 644.583
 
 Totaal subsidie 3.139.155 3.149.500 3.157.035
 
 Totale baten 6.207.437 5.696.500 5.456.456

LASTEN

 Salarislasten en inhuur 2.399.349 2.157.000 2.210.767
 Afschrijvingen 150.944 177.000 107.591
 Huisvestingskosten 950.895 872.000 910.252
 Aankopen 78.888 200.000 96.263
 Collectiefunctie 135.528 100.000 94.954
 Tentoonstellingen en bijzondere activiteiten 1.770.788 1.736.000 1.493.677
 Publiciteit 219.895 164.000 195.657
 Algemene kosten 382.730 286.000 345.642

 Totale lasten 6.089.017 5.692.000 5.454.803

 
 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 118.420 4.500 1.653
	 Saldo	rentebaten/-lasten	 19.964	 30.000	 52.362
	 Mutatie	aankoopfondsen	 -	 100.000	
	 Exploitatieresultaat	 138.384	 34.500	 154.015
	
	 Resultaatbestemming
	 Toegevoegd	aan	bestemmingsreserve		
	 tentoonstellingen	 -70.000	 0	 -25.000
	 Mutaties	aankoop-	en	restauratiefonds	 -5.943	 0	 -70.000
	 Toevoeging	aan	algemene	reserve		
	 resterend	resultaat	 -62.441	 	 -59.015

	 	 -138.384 0 -154.015 14
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Besteding gelden BankGiro Loterij
 
De gelden van de BankGiro Loterij werden in 2013 aangewend voor:

Restauratie van
•	 Jan	Miense	Molenaer,	De Balspelers, 1631
•	 Anoniem,	Portret van Kenau Hasselaar, ca. 1573
•	 Anoniem,	Portret van Kenau, ca. 1575
•	 Anoniem,	Portret van Kenau 
•	 Anoniem,	Rederijkersoptocht ter herinnering aan het beleg van Haarlem
•	 Karel	van	Mander,	De dans om het Gouden Kalf, 1602
•	 Jan	van	Scorel,	De doop van Christus in de Jordaan, c. 1530
•	 Hendrik	Pot,	De drie Maria’s bij het graf na de opstanding, 1637
•	 Adriaen	van	Nieulandt,	Vanitasstilleven, 1636
•	 Cornelis	van	Haarlem,	Christus zegent de kinderen, 1633 (nabehandeling)

Aankopen
•	 Maerten	van	Heemskerck,	De triomftocht van Bacchus, o/op doek, ca. 1536/37
•	 Gerrit	Pauw,	Chrismatorium of ‘ziekendoosje’, 1648

Presentatie van de eigen collectie
•	 Museumwandeling:	2013: 100 jaar Frans Hals Museum
•	 Touchscreen	bij	het	spreekwoordenschilderij	van	Pieter	Breughel	de	Jonge	(1564-

1637/38)

Realisatie van Het fenomeen Hals en het Frans Hals Atelier
Een virtuoos beeldverhaal, eigentijds verteld met een installatie van meer dan 65 
projectieschermen, dat Frans Hals tot leven brengt. Aan de hand van zijn schilde-
rijen en documenten wordt op beeldende en indringende manier het unieke van de 
schilder voelbaar gemaakt.

Op 22 maart 2013, gelijktijdig met de opening van de tentoonstelling Frans Hals. 
Oog in Oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan door Koningin Beatrix, ging deze pre-
sentatie van start. 

Naast de multimediale presentatie werd tevens een workshopruimte gerealiseerd. 
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Bezoekadres
Frans Hals Museum 
Groot Heiligland 62
Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16
Haarlem

Postadres
Postbus 3365, 2001 DJ Haarlem
office@franshalsmuseum.nl
office@dehallen.nl

www.franshalsmuseum.nl
www.dehallenhaarlem.nl

 




