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BERICHT VAN DE 
VOORZITTER VAN DE 
RAAD VAN TOEZICHT
Een paar weken voor ik dit bericht schreef, kwamen de 
wereldberoemde regentenstukken van Frans Hals, na 
een restauratie die vier jaar in beslag nam, weer op 
zaal. De restauratoren vertelden bij die gelegenheid 
dat menselijke haren in de verf waren aangetroffen en 
dat deze waarschijnlijk van Frans Hals zijn. Bij zo’n me-
dedeling zie ik mijzelf al in een tijdcapsule stappen om, 
na gedraai aan wat knoppen, in de tijd terug te gaan 
naar de jaren 1583-1666, de periode dat Hals leefde. 
Helaas, dit blijven dagdromen, wat Einstein ook over 
tijdreizen beweerde. Second best bij het zelf in de tijd 
terug gaan, is grondig historisch onderzoek doen en 
daarvoor geschiedkundige bronnen aanboren die zich 
voor nadere exploratie aandienen.

KENNISCENTRUM FRANS HALS

Onbetwist is dat Frans Hals tot de schilders van we-
reldklasse gerekend mag worden. Maar in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Rembrandt of Van Gogh, is over 
onze Hals relatief weinig bekend. Het Frans Hals Mu-
seum - bezitter van het grootste aantal schilderijen van 
Hals ter wereld - rekent het tot zijn taak in die lacune 
te voorzien. In 2017 is, dankzij een subsidie van het 
Mondriaan Fonds, een gedegen haalbaarheidsstudie 
verricht naar de mogelijkheden om tot een volwaardig 
Frans Hals kenniscentrum te komen. Veel betrokkenen 
zijn geïnterviewd en het enthousiasme en de animo 
bij o.a. musea, oude meesters-experts, verzamelaars 
en kunstgeschiedenisfaculteiten in binnen- en bui-
tenland, zullen er toe leiden dat dit traject vervolgd 
wordt. Conservator Anna Tummers verwierf met haar 
NWO-onderzoek nieuwe kennis over het oeuvre van 
de meester, inzichten die in 2020 in tentoonstellings-
vorm met het publiek zullen worden gedeeld. De net 
gereedgekomen documentaire Dichter bij Hals over 
het restauratieproces van de drie regentenstukken 
(uitgezonden door AVROTROS) laat goed zien hoe 
een uiterst kundig team van restauratoren, bijgestaan 
door adviseurs die hen stimuleerden en van de brood-
nodige feedback voorzagen, een grote bijdrage 

levert aan de kennis over Frans Hals. In 2018 wordt 
verder gestudeerd op de structuur waarbinnen de 
grote, reeds aanwezige kennis uitgebreid en toegan-
kelijk gemaakt kan worden en op welke manier en met 
welke financiële middelen het kenniscentrum vorm kan 
krijgen. Het spreekt voor zich dat de verdere uitbouw 
van het Frans Hals Kenniscentrum óók toegevoegde 
waarde heeft voor het verlangen van Haarlem om dé 
stad van de Gouden Eeuw te zijn.

HUWELIJK

Toen Ann Demeester met de plannen kwam om de 
burgemeester van Haarlem het huwelijk tussen het 
Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem te laten 
voltrekken, moest ik denken aan de voorstelling Mid-
zomernachtdroom van William Shakespeare, die ik als 
kind van een jaar of tien met mijn ouders bezocht. Wat 
was dat fascinerend! De lichten doven langzaam in de 
zaal. De grote gordijnen gaan open en dan wordt een 
schemerdonker bos zichtbaar. Een sprookjesachtige 
sfeer waarin geliefden en feeën een hoofdrol spelen 
en waar komische complicaties veroorzaakt worden 
door een toverdrank. Onvergetelijk is dat een van 
de werklieden, die een toneelstuk in het toneelstuk 
opvoeren, betoverd wordt en een ezelskop krijgt. Een 
schone dame, besprenkeld met de toverdrank, raakt 
daardoor smoorverliefd op deze ezel. Musea willen 
betoveren; een huwelijk tussen twee musea moet wel 
tot magie leiden! 
In 2017 is door het Frans Hals-team heel veel werk ver-
richt om tot dit huwelijk te geraken. Een fraaie, frisse, 
prikkelende nieuwe huisstijl (in alle uitingen) is daar 
een opvallende blijk van. Het blijft een Living Apart 
Together-relatie, maar deze openlijke verbintenis be-
nadrukt dat oud en nieuw niet zonder elkaar kunnen; 
het nieuwe komt voort uit het oude.

De jonggehuwden beschikken reeds over twee histo-
rische en beeldbepalende locaties in Haarlem. Die 
moeten echter wel dringend aan de eisen van de 21e 
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eeuw aangepast worden. De bouwkundige aanpassin-
gen en veranderingen, al volledig door het architec-
tenbureau SO-IL in samenspraak met de gemeentelijke 
diensten doordacht, bieden tegelijkertijd de mogelijk-
heid de museale functies sterk te optimaliseren.

BEHEER COLLECTIE EN GEBOUWEN

Het is niet verwonderlijk dat verzamelaars van waar-
devolle kunst deze vaak bij musea in bruikleen onder-
brengen. Het is niet alleen een kwestie van bewaking 
en zorg voor de goede klimaat- en lichtbeheersing. 
Het beschikbaar zijn van restauratiemogelijkheden en 
het daarmee samenhangend kunsthistorisch onderzoek, 
zijn van groot belang om kunstschatten te conserve-
ren. Eén van de hoofdtaken van het Frans Hals Museum 
is het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke 
kunstverzameling. Zo wordt door medewerkers van 
het museum óók beheerzorg besteed aan de eerder 
genoemde gebouwen, eveneens in eigendom bij de 
gemeente. Dankzij de publieke functie die deze twee 
gebouwen hebben, is Haarlem mede de stad die het is. 
De Stichting Frans Hals Museum vraagt derhalve de in 
maart 2018 gekozen gemeenteraad om het leeuwen-
deel van de kosten voor het toekomstbestendig maken 
van de twee locaties voor rekening te laten komen van 
de eigenaar van de gebouwen en de daar getoonde 
collectie.

HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN 
TOEZICHT

Behalve studeren, onderzoeken, restaureren, behe-
ren en (huwelijks)plannen maken, moesten er in 2017 
twee musea dagdagelijks gerund worden. Directie en 
medewerkers deden dat met groot enthousiasme en 
de Raad van Toezicht zag dat het goed was. Er vonden 
vier reguliere vergaderingen van de Raad plaats en 
ook een jaarlijkse ‘Strategiedag’, die het afgelopen 
jaar gewijd was aan marketing en fondsenwerving. 
Daarnaast waren er talloze informele contacten van 
individuele leden met Directie en staf van het museum. 
De lijnen tussen de Directie en de Raad van Toezicht 
zijn kort. Dat was óók zinvol omdat de afgelopen jaren 
binnen de twee musea het nodige geoptimaliseerd en 
geprofessionaliseerd is. Nu Schraalhans in de culturele 
sector keukenmeester is moet er meer met minder geld 
gebeuren. Het uitvallen van collega’s door vertrek 
of langdurige ziekte, betekent een verzwaring van 
de werklast voor de overblijvers. Voor de Raad van 
Toezicht is dit een punt van aandacht.
In de tweede helft van 2016 traden Wietze Reehoorn, 
Bartout Gieben en Mireille Kok reeds toe tot de Raad 

van Toezicht. In april 2017 werd afscheid genomen van 
Marieke Bax, Ruud Hendriks, Jan Maarten de Jong en 
Linda Hovius. De twee laatstgenoemden zaten al vanaf 
de verzelfstandiging van de musea in 2009 in de Raad. 
Het Frans Hals Museum heeft aan de afgetreden leden 
dank betuigd tijdens een diner in het museum in april 
van het vorige jaar. Joep Brentjens, van 2009 tot 2014 
voorzitter van de Raad van Toezicht, zat ook aan bij 
dat diner. Tot onze droefenis overleed hij in oktober.

In het vierde kwartaal van 2017 werd Hendrik Dries-
sen, directeur van museum De Pont in Tilburg, lid van 
de Raad van Toezicht. Hij kent het Frans Hals Museum 
al sinds zijn jeugd in Kennemerland, maar óók als lid 
van de Raad van Advies.

In de decembervergadering van deze Raad van Advies 
werd afscheid genomen van – en erkentelijkheid uitge-
sproken richting – een aantal leden die twee termijnen 
van vier jaar het museum geadviseerd hadden. De 
Raad van Advies is inmiddels versterkt met nieuwe 
leden. Een aantal van hen adviseert de Directie óók in 
bilateraal of werkgroepverband.

De Raad van Toezicht volgt dat alles, beoordeelt de 
Directie en de bedrijfsvoering en evalueert het eigen 
functioneren; een en ander conform de Governance 
Code Cultuur.

DANK

Sinds de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum 
en De Hallen Haarlem in 2009, heeft de Gemeente 
Haarlem door haar jaarlijkse bijdragen het beheer van 
de collectie en de gebouwen, die aan de gemeente 
bleven toebehoren, mogelijk gemaakt. De bestuurders 
van Haarlem weten hoe belangrijk culturele instellin-
gen zijn voor de leefbaarheid en de economie van 
een stad. Maar het is enkel dankzij een aantal goede 
doelenstichtingen, de Vrienden en de Beminnaers, dat 
het Frans Hals Museum in staat is geweest het publiek 
een rijk gevarieerd tentoonstellingsprogramma te 
bieden. 

Directie en medewerkers hebben zo voor een mooi 
museaal jaar gezorgd. Niet alleen zijn de bezoekers-
aantallen gestegen en hoger dan begroot; er is ook 
veel werk voor de komende jaren verricht, waarvan 
later de vruchten geplukt kunnen worden. Dit alles met 
karige financiële middelen. We zijn hen lof en dank 
verschuldigd!

Frans Corpeleijn
voorzitter Raad van Toezicht  
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Musea worden vaak benaderd of gekenschetst als per-
sonen. Als een mijnheer of een mevrouw met bijhoren-
de goede karaktertrekken en onhebbelijkheden. Met 
een knipoog, kan worden gesteld dat het Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem in 2017 veel gemeen 
had met een persoon gediagnosticeerd met ADHD of 
ADD. Daarbij wordt doorgaans gedacht aan kenmer-
ken als rusteloosheid, gebrek aan concentratie en 
impulsiviteit. Met deze vergelijking doelen we echter 
op eigenschappen die even karakteristiek zijn, maar in 
de media vaak onderbelicht blijven: scherpe intuïtie, 
veerkracht, hyperfocus, vindingrijkheid en ultraproduc-
tiviteit. In 2017 was het museum zonder twijfel uiterma-
te dynamisch, inventief en vernuftig. 

In 2017 werd een record aantal tentoonstellingen 
geprogrammeerd, van oude meesters, hedendaagse 
kunstenaars en van de mix van beiden – een program-
mering die ons zelfs een artikel op de voorpagina 
van de prestigieuze New York Times bezorgde. De 
bezoekcijfers stegen tot boven de 150.000 waarbij 
vooral een toename in buitenlands bezoek van 25% 
opviel. Achter de schermen heerste een koortsachtige 
activiteit: voorbereidingen voor het huwelijk van het 
Frans Hals Museum en De Hallen werden getroffen, 
verbouwingsplannen gesmeed en een groot aantal 
nieuwe collega’s aangetrokken, van een secretari-
aatsmedewerker, tot conservator hedendaagse kunst, 
van medewerker technische dienst tot coördinator 
Educatie, Exploratie en Publieksbegeleiding. De onder-
zoeksmachine – doorgaans nauwelijks zichtbaar voor 
de gemiddelde bezoeker – draaide eveneens op volle 
toeren. Een deel van de research naar huismeester 
Hals voltrok zich dit jaar in de openbaarheid, doordat 
MA-XRF scans werden uitgevoerd in het museum zelf 
en in de Eregalerij van het Rijksmuseum.
 
Enkele majeure aankopen vormden de spreekwoor-
delijke kers op de taart. Een betoverend zeezicht van 
Porcellis en een verleidelijke Callisto van Berchem 
trokken hierbij de meeste aandacht naar zich toe. 
Hierbij was de genereuze steun van partijen als  

Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds, Vereniging van
Vrienden, Mondriaan Fonds, Van Toorn Scholten Stich-
ting, Fonds De Man, VSBfonds, een anonieme stichting 
en Vereniging Rembrandt - mede dankzij haar Daan 
Cevat Fonds en haar Coleminks Fonds, onontbeerlijk. 
Daarnaast zorgde het museum ook op een andersoor-
tige en ‘nieuwerwetse’ manier voor aanvullingen van 
de collectie door te investeren in nieuwe werken van 
levende kunstenaars. Het museum koopt niet alleen 
wat er op de kunstmarkt beschikbaar is maar maakt 
ook nieuw werk mede-mogelijk door op te treden als 

BERICHT VAN DE 
DIRECTIE

..
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NASHVILLE A few years back, when
there were still three teenagers in this
house, I got a little wound up at supper
one night and kept going on and on
about the brilliance of a novel I was
reading by an Irish-born writer. “I
can’t believe you’ve never been there,”
one of my sons said. “As much as you
love this stuff, I can’t believe you’ve
never been to Ireland or England.”

“Well, it’s expensive,” I said. “First I
had no money, and then I had a bunch
of kids. And y’all need shoes more than
I need Ireland. I’ll get there one day.”

The skeptical teen was not satisfied
with this answer. “Dad biked around

Europe all by
himself for nine
months before he
even went to
college,” he said.
“You could have
done that, too, if
you’d wanted it
bad enough.”

And it’s true:
My husband did
in fact earn the

money to bike his way across Europe
at age 19. Alone.

I taught my sons to stand when an
adult enters the room. I taught them to
look people in the eye and extend a
hand when introduced. I taught them
to put their napkins in their laps, not to
speak with their mouths full, to stand
up for children being bullied. What I
had not taught them, it suddenly
dawned on me, was how it feels to go
through the world as a woman, the
mental calculations involved in park-
ing a car downtown or riding an eleva-
tor at night or taking a walk in the
woods.

“It’s dangerous for a woman to camp
alone,” I finally said at the table that
night. “There are women who do it, but
I’m not that brave.”

My children grew up with stories of
their father’s adventures. They did not
grow up with stories of mine. I didn’t
tell them the story of the 16-year-old
family “friend” who babysat while his
parents and mine went out to dinner
the year I was 11, how he followed me
around the apartment, tugging on my
blouse and telling me I should take it
off, pulling at the elastic waistband of
my pants and telling me I should take
them off, how I finally locked myself in
my bedroom and didn’t come out till
my parents got home.

I didn’t tell my children the story of
walking with my friend to the town
hardware store when we were 14. I
didn’t tell them that my friend used her
babysitting money to buy a screw-
driver and a deadbolt lock to keep her
older brother out of her room at night.

The power
of #MeToo,
unleashed

OPINION

A hashtag
has freed the
suppressed
pain of
millions of
women.

RENKL, PAGE 14

Margaret Renkl
Contributing Writer

They are sometimes tucked into bras,
hidden in underwear or coiled tightly
around a smuggler’s arms.

They’re not narcotics or even the ille-
gally mined gold and diamonds that fre-
quently make it across the border into
Rwanda. But they are, at least in the
eyes of Egide Mberabagabo, a watchful
border guard, every bit as nefarious.

The offending contraband? Plastic
bags.

“They’re as bad as drugs,” said Mr.
Mberabagabo, one of a dozen border of-
ficials whose job it is to catch smugglers
and dispose of the illicit plastic he finds.

Here in Rwanda, it is illegal to import,
produce, use or sell plastic bags and
plastic packaging except within specific
industries like hospitals and pharma-
ceuticals. The nation is one of more than
40 around the world that have banned,
restricted or taxed the use of plastic
bags, including China, France and Italy.

But Rwanda’s approach is on another
level. Traffickers caught carrying illegal

plastic are liable to be fined, jailed or
forced to make public confessions.

Smugglers can receive up to six
months in jail. The executives of compa-
nies that keep or make illegal plastic
bags can be imprisoned for up to a year,
officials say. Stores have been shut
down and fined for wrapping bread in
cellophane, their owners required to
sign apology letters — all as part of the

nation’s environmental cleanup.
Plastic bags, which take hundreds of

years to degrade, are a major global is-
sue, blamed for clogging oceans and
killing marine life. Last month, Kenya
put in place a rule that will punish any-
one making, selling or importing plastic
bags with as much as four years in jail or
a $19,000 fine.

In Rwanda, the authorities say the

bags contribute to flooding and prevent
crops from growing because rainwater
can’t penetrate the soil when it is littered
with plastic.

The nation’s zero-tolerance policy to-
ward plastic bags appears to be paying
off: Streets in the capital, Kigali, and
elsewhere across this hilly, densely pop-
ulated country are virtually spotless.
Men and women are regularly seen on
the sides of roads sweeping up rubbish,
and citizens — including the president
— are required once a month to partake
in a giant neighborhood cleaning effort.

Plastic-bag vigilantes are every-
where, from airports to villages, and in-
formants tip off the authorities about
suspected sales or use of plastic.

One recent afternoon, Mr. Mber-
abagabo, the border official, surveyed
the crossing point with the Democratic
Republic of Congo, where thousands of
people, goods and animals flowed back
and forth, punctuated by shouts, cries
and animal grunts.

Plastic tubs filled with onions, egg-
plants, carrots, plantains and cassava
bobbed above the heads of women who
marched purposefully, with places to go,
money to make and mouths to feed. And
somewhere among them, often tucked
in the women’s undergarments, Mr.
Mberabagabo said, were hundreds of
plastic bags.

“The most extreme cases are the la-
RWANDA, PAGE 6

Crossing into Gisenyi, Rwanda, from the Democratic Republic of Congo. Rwandan border officials are on the lookout for smugglers trying to bring plastic bags into the country.
PHOTOGRAPHS BY DIANA ZEYNEB ALHINDAWI FOR THE NEW YORK TIMES

Quashing a scourge: Plastic bags
GISENYI, RWANDA

Rwanda’s severe penalties
leave streets clean and 
combat a global problem

BY KIMIKO DE FREYTAS-TAMURA

A smuggler of plastic bags showed how she hid them in her clothing to carry across the
border. “It’s not very easy to search” the women, a guard said.

A fight over President Trump’s trade
agenda is playing out in the White
House, as top advisers spar over how far
the United States should go in imple-
menting the America First trade poli-
cies the president has promised to en-
act.

On one side are Peter Navarro — a
trade skeptic tapped by Mr. Trump to
run the newly created Office of Trade
and Manufacturing Policy — and Robert
Lighthizer, the United States trade rep-
resentative leading negotiations to re-
vise the North American Free Trade
Agreement, or Nafta. On the other side
are more moderate voices, including
Gary Cohn, head of the National Eco-
nomic Council, Treasury Secretary
Steven Mnuchin, Chief of Staff John F.
Kelly and the national security adviser,
Lt. Gen. H. R. McMaster.

Tensions over the direction of White
House trade policy have risen in recent
weeks with the growing possibility that
the nearly 25-year-old Nafta agreement
will crumble entirely.

Mr. Navarro came to the White House
with multiple trade actions written and
ready for the president’s signature. De-
signed to fulfill the president’s cam-
paign promises, they included a direc-
tive to begin withdrawing from Nafta,
which Mr. Trump has frequently ma-
ligned as the “worst deal” in history.

Mr. Navarro’s initial attempt to leave
Nafta was blocked by Mr. Cohn, accord-
ing to interviews with current and for-
mer government officials and others fa-
miliar with the deliberations who de-
clined to be named because they were
not authorized to speak publicly. Two
subsequent attempts by Mr. Navarro to
trigger the Nafta withdrawal process
were also stopped by Mr. Cohn.

Mr. Navarro has had some success:
He drafted the presidential memoran-
dum to officially withdraw the United
States from the Trans-Pacific Partner-
ship, an Obama-era trade deal, which
the president signed on his fourth day in
office. That pact, which would have set
new terms for trade and business in-
vestment among the United States and
11 other Pacific Rim nations, was criti-
cized by Mr. Trump as “ridiculous.”

But the pro-trade bloc has thwarted
Mr. Navarro on multiple occasions.
Throughout the spring and summer, Mr.
Navarro pushed the White House to im-
pose tariffs on steel imports and to with-
draw from the free trade agreement
with South Korea. Both efforts were
blocked.

Late last month, Mr. Kelly called Mr. 
TRADE, PAGE 10

Trade plans
disrupted by
discord in 
Trump circle
WASHINGTON

Quarreling of advisers
reflects dispute over U.S.
approach to globalization

BY ANA SWANSON

If you were asked to quickly close your
eyes and conjure a picture of the Dutch
Golden Age, you might come up with an
image of dour, pale figures clad all in
black with stiff white ruffs bracing their
necks. But it may be time to update that
image.

Jokes, and particularly coarse or
bawdy humor, were apparently central
to the life and art of the Dutch 17th cen-
tury, according to a new exhibition at the
Frans Hals Museum, “The Art of Laugh-
ter: Humor in the Golden Age,” which
runs from Nov. 11 through March 18, 2018,
in Haarlem, the Netherlands. The exhi-
bition features about 60 masterpieces
from leading artists such as Hals, Rem-
brandt, Jan Steen, Judith Leyster and
Gerard van Honthorst, inspired by
comic characters, explicit humor and

visual punning — with lots of images of
people laughing.

“If we learned anything from the re-
search, it was how incredibly important
and how widespread humor was in the
Golden Age in Dutch culture, but also in
painting,” said Anna Tummers, one of
the show’s curators at the museum, in
an interview a few weeks before the
opening. “The more we worked on it, the
more we realized quite how many paint-
ings have a joke as their very core.”

One of the best-known comic images
of the 17th century is Hals’s “Pekelhar-
ing,” (Pickled Herring) a portrait of a
jester who is red-faced and “pickled”
from the inside with liquor. The portrait
apparently hung in a popular bar, where
those on the road to a similar condition
could recognize themselves in it.

“Mr. Pekelharing’s wet lips show how
he enjoys a fresh mug of beer because
his throat is always dry,” a poet wrote of
the painting.

Funny side of paintings
from Dutch Golden Age
HAARLEM, THE NETHERLANDS

BY NINA SIEGAL

ART, PAGE 2

Spain in crisis A pro-independence demonstration in Barcelona, the capital of
Catalonia, after Spain’s central government announced it would remove the lead-
ership of the region and initiate a process of direct rule by Madrid. nytimes.com
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Montenegro € 3.00
Morocco MAD 30

NEWSSTAND PRICES
The Netherlands € 3.20
Tunisia Din 4.800
Turkey TL 9
U.A.E. AED 12.00
United States $ 4.00
United States Military
(Europe) $ 1.90

Y(1J85IC*KKNMKS( +#!z!?!&!%

New York Times
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coproducent. Mooier kan de balans tussen het in ere 
houden van traditie en het cultiveren van het erfgoed 
van de toekomst nauwelijks zijn!

Die toekomst heeft nog veel voor ons in petto: in 2017 
werd, zoals gesteld, hard gewerkt aan het huwelijk 
tussen het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem. 
Een bruiloft is een heugelijk feit maar is eigenlijk altijd 
nog maar een begin. Het begin van een lang – en 
gelukkig – leven samen waarin de verstandhouding 
idealiter steeds beter wordt, er hard wordt gewerkt 
aan het onderhouden van huis en haard en vaak 
ook aan gezinsuitbreiding wordt gedaan. Dat geldt 
ook voor het Frans Hals Museum: in 2017 werden de 
feestelijkheden voorbereid, in voorjaar 2018 werden 
de geloftes afgelegd en vanaf heden wordt gewerkt 
aan het verfijnen van het programma en het optimali-
seren van de publieksbegeleiding. Als de burgers van 
Haarlem ons welgezind zijn, wordt vanaf 2020 ook aan 
het uiterlijk gewerkt en krijgt het Frans Hals Museum op 
beide locaties een fysieke facelift. Daar zijn in 2017 
de grondslagen voor gelegd. Met vereende inspannin-
gen binnen en buiten het museum werd architectenbu-
reau SO-IL geselecteerd, geleid door de New Yorkse 
Haarlemmer Florian Idenburg, die samen met ons een 
magnifiek doch bescheiden ontwerp heeft gemaakt 
voor een Frans Hals Museum dat gereed is voor een 
nieuwe levensfase.
Deze vele prestaties en belevenissen, spreekwoor-
delijke aardverschuivingen en vernieuwingen konden 
alleen tot stand komen door de inspanningen en de 
betrokkenheid van het zittende team, dat meer dan 

ooit liet zien hoe in het museum de mens – naast de 
kunst – de maat van alles is. De medewerkers die het 
van binnenuit mogelijk maken, de vele stakeholders die 
ons steunen en de bezoekers die ons zes dagen per 
week met hun visite verheugen. We moeten de ver-
gelijking aan het begin van deze introductie gemaakt 
dan ook bijstellen: het museum is geen mens, maar vele 
mensen. 

Ann Demeester, directeur
Denise de Boer, adjunct directeur

Opening A Global Table
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TENTOON-
STELLINGEN

MEIRO KOIZUMI – TODAY MY EMPIRE SINGS

solotentoonstelling 
conservator: Xander Karskens
De Hallen Haarlem
24 september 2016 t/m 8 januari 2017
De Japanse kunstenaar Meiro Koizumi (1976) is een van de meest onderscheidende Japanse stemmen in de heden-
daagse kunst. Hij maakt meeslepende video’s en installaties over de grenzen van opoffering en zelfbeheersing 
binnen asymmetrische machtsrelaties, zoals die tussen de nationale soeverein en het ondergeschikte individu.  
De moderne Japanse geschiedenis en het personage van de cynische outsider spelen in zijn werk een terugkerende 
rol. Koizumi’s vaak provocerende interventies in de situaties die hij met zijn acteurs creëert, stellen de kijker voor 
ethische dilemma’s en laten zijn werk laveren tussen tragedie en komedie. In zijn meest recente, controversiële wer-
ken rondom de complexe symbolische figuur van de Japanse keizer stelde de kunstenaar vragen over symboolpoli-
tiek, zelfcensuur en de vrijheid van meningsuiting.

CÉCILE B. EVANS – WHAT THE HEART WANTS

solotentoonstelling
conservator: Xander Karskens
De Hallen Haarlem
24 september 2016 t/m 8 januari 2017
Een tentoonstelling met nieuw en eerder werk van de Belgisch-Amerikaanse kunstenaar Cécile B. Evans (1983).  
Zij legt in haar video’s en installaties nieuwe verbindingen tussen het menselijke en het digitale/virtuele. In haar nieu-
we video-installatie What the Heart Wants presenteerde Evans een toekomstscenario over een almachtig systeem 
met menselijke trekken, waarin de impact van technologie op de samenleving en op onze gevoelens centraal staat. 
De film werd gecoproduceerd en aangekocht door het museum en beleefde in Haarlem zijn Nederlandse première 
nadat deze tijdens de Berlin Biennale jubelend was ontvangen.

PAPER MATTERS – AN ATTEMPT AT A CRITIQUE OF INSTITUTIONAL CRITIQUE

collectiepresentatie
gastcurator: Sergey Fofanov
De Hallen Haarlem 
24 september 2016 t/m 8 januari 2017
De Russische gastcurator Sergey Fofanov (1984) bestudeerde een onderbelicht deel van de collectie van het Frans 
Hals Museum | De Hallen Haarlem, met name grafisch werk. In het Collectiekabinet bracht hij werk in oplage van 
grote namen als Picasso, Braque, Escher, Modigliani, Moore, Delacroix en Daumier samen met de video May I Help 
You? (1991) van Andrea Fraser, boegbeeld van de institutionele kritiek. Op deze manier daagde hij de bezoeker uit 
om na te denken over de ‘echte’ waarde van deze werken. Het gaat om Grote Namen die tegelijkertijd vreemde 
eenden in de bijt zijn in deze verzameling. Wat maakt ze waardevol? 
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Richard TuttleRichard Tuttle

RICHARD TUTTLE

solotentoonstelling
curator: Ann Demeester
De Hallen Haarlem
21 januari t/m 7 mei 2017
Het minimale, sensitieve en soms sensuele gebaar. Dat is het handelsmerk van de Amerikaanse kunstenaar Richard 
Tuttle (1941). Met een minimaal aantal ‘povere’ materialen – van papier en karton, tot draad en textiel – realiseert 
hij sculpturen en schilderijen die in hun woordeloos zijn duizend talen spreken. Wie niet beter weet, zou Tuttle een 
formalist noemen. Het is immers niet meteen duidelijk welke thema’s hij met en door zijn werk aanraakt. Zijn oeuvre is 
echter doordrongen van het feit dat kunst ‘voeding’ moet zijn voor het innerlijke leven van de mens. Voor de histo-
rische Vleeshal aan de Grote Markt ontwikkelde Tuttle een nieuwe, voor zijn doen zeer monumentale plafondsculp-
tuur die inspeelt op de geschiedenis van het 17e-eeuwse Haarlem als de Hollandse stad waar damast en zijde van 
de hoogste kwaliteit werden geproduceerd.

HOLLANDSE MEESTERS UIT BOEDAPEST – TOPSTUKKEN UIT HET SZÉPMÚVÉSZETI  
MÚZEUM

groepstentoonstelling
conservator: Marrigje Rikken
Frans Hals Museum
12 november 2016 t/m 5 maart 2017
Het Frans Hals Museum toonde een groot aantal 17e-eeuwse Hollandse meesters uit een van de mooiste maar rela-
tief onbekende collecties oude kunst ter wereld: die van het Szépmúvészeti Múzeum in Boedapest. Haarlemse kun-
stenaars werden in de tentoonstelling gecontrasteerd met bekende Hollandse en Vlaamse schilders, zoals Hendrick 
Avercamp, Jan Lievens en Anthonie van Dyck. Ter gelegenheid van het 350e sterfjaar van Frans Hals werden twee 
prachtige portretten van zijn hand uit Boedapest herenigd met zijn schilderijen in het Frans Hals Museum. Daarnaast 
toonde de tentoonstelling enkele Haarlemmers, die niet vertegenwoordigd zijn in de collectie van het Frans Hals 
Museum, zoals Willem Buytewech en Dirck Bleker. Naast circa 55 schilderijen waren ook ruim 25 tekeningen te zien 
van wereldberoemde kunstenaars als Karel van Mander, Frans Post en Rembrandt van Rijn.
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Kasper Bosmans The Words and Days (mud gezaaid, free range)

KASPER BOSMANS – THE WORDS AND DAYS (MUD GEZAAID, FREE RANGE) 

conservator: Xander Karskens
De Hallen Haarlem
21 januari t/m 7 mei 2017
De jonge Belg Kasper Bosmans (1990) maakt speels-elegante objecten en schilderijen waarin hij zijn interesse in 
lokale folklore en sociaal-historische anekdotes op een intuïtieve manier combineert met het symbolisch potentieel 
van materialen. Als een artistiek antropoloog mengt Bosmans op een associatieve manier verhalen en legendes uit 
verschillende culturele en historische settings. Hij versmelt deze tot nieuwe mythologieën voor onze onttoverde 
wereld. In deze tentoonstelling reageerde Bosmans op verborgen geschiedenissen in de collecties van het museum.

EVELYN TAOCHENG WANG – ALLEGORY OF TRANSIENCE

solotentoonstelling
conservator: Xander Karskens
De Hallen Haarlem en Frans Hals Museum 
21 januari t/m 7 mei 2017
 De eerste museale solotentoonstelling van de Chinese kunstenaar Evelyn Taocheng Wang (1981) vertrok vanuit 
haar fascinatie voor Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tijdens haar jeugd in China fungeerde die 
Hollandse kunst als pars pro toto voor de hele westerse kunstgeschiedenis. Wang verbindt persoonlijke herinne-
ringen en fantasieën aan grotere thema’s als culturele en seksuele identiteit en exotisme, en werkt die uit in perfor-
mances, schilderijen en video’s. In deze tentoonstelling reflecteerde de kunstenaar op de geschiedenis van Haarlem 
als plek voor vernieuwing in de 17e-eeuwse schilderkunst. Zij deed dit aan de hand van de representatie van het 
menselijk lichaam en clichés rond de ‘mannelijke blik’. Wang breidde haar domein uit tot in het Frans Hals Museum, 
waar ze met de videoreeks A Home Made Travel MV Series een exotiserende blik op de Waddeneilanden wierp.
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Barbaren & Wijsgeren – Het beeld van China in de Gouden Eeuw

Evelyn Taocheng Wang Allegory of Transience

Barbaren & Wijsgeren – Het beeld van China in de Gouden Eeuw

BARBAREN & WIJSGEREN – HET BEELD VAN CHINA IN DE GOUDEN EEUW

thematentoonstelling
gastcuratoren: Thijs Weststeijn en Menno Jonker, vormgever: Hans van Bentem
Frans Hals Museum 
25 maart t/m 20 augustus 2017 
Tegenwoordig kijken veel Europeanen met een mengeling van verbazing en bewondering naar China. ‘Made in 
China’ is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Het beeld van het land is echter minder concreet. De 
Chinese tradities, staatsvorm, literatuur en filosofie zijn niet altijd even makkelijk in te passen in het westerse we-
reldbeeld. Deze situatie is vergelijkbaar met de 17e eeuw, toen Chinese producten voor het eerst een alledaags 
onderdeel van Nederlandse huishoudens werden en rijk geïllustreerde boeken over China ongekend populair 
bleken. Tegelijkertijd botste nieuwe kennis vaak met oude aannames over het Rijk van het Midden. Stereotypes over 
China bleven stug overeind: vele zelfs tot op de dag van vandaag. In China zelf was sprake van een vergelijkbare 
dynamiek die terug te voeren is op de eerste ontmoetingen met Nederlanders. Als ‘roodharige barbaren’ wekten 
ze op hun beurt verwondering. De tentoonstelling en het begeleidende boek Barbaren & Wijsgeren belichtten deze 
veelzijdige culturele uitwisseling in de Gouden Eeuw.
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MUSEUM IN BLOEI – BLOEMEN OP ZAAL

Frans Hals Museum
25 maart t/m 21 mei 2017 
In het voorjaar is het Frans Hals Museum traditiegetrouw in de ban van bloemen, met prachtige boeketten in bijzon-
dere vazen zoals de uitzonderlijke tulpenvazen van Jing He (Design Academy Eindhoven). Een kleine expositie liet 
zien dat schilders uit de Gouden Eeuw zich lieten inspireren door bloemen en de tulpengekte. Dit jaar speelde het 
thema ‘China-Nederland’ een rol en diende als inspiratie voor studenten van de Rietveld Academie (afdeling kera-
miek) die voor het museum nieuwe vazen ontwierpen onder begeleiding van Hans van Bentem.

HUMOR – 101 JAAR LACHEN OM KUNST

thematentoonstelling
conservator: Antoon Erftemeijer
De Hallen Haarlem en Frans Hals Museum 
20 mei t/m 10 september 2017 
Humor heeft binnen de kunstgeschiedenis altijd een rol gespeeld. In de 16e eeuw profileerden Pieter Brueghel en 
Jeroen Bosch zich met geestige schilderijen, terwijl in de 17e eeuw figuren als Jan Steen en Frans Hals vrolijkheid en 

IK ZIE, IK ZIE… HUMOR 

Frans Hals Museum
22 april t/m 3 september 2017 
Ik zie, ik zie… was een uitnodiging aan de bezoeker om beelden in het museum ‘op het tweede gezicht’ te bekij-
ken. Er valt immers nog een wereld te ontdekken in het Frans Hals Museum: details op ramen, tegeltjes, meubilair en 
natuurlijk op schilderijen. Dit jaar vroegen we professionele humoristen (Sylvia Witteman, Katrijn Van Bouwel, Erik 
van Muiswinkel en Vincent Bijloo) om met aanwijzingen en beschrijvingen van details hun (wilde) associaties met 
het publiek te delen. Daarmee opende zich voor de bezoeker niet alleen een wereld van prachtige verhalen maar 
werd ook de verbeelding tot het uiterste geprikkeld.

Humor. 101 jaar lachen om kunst
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scherts uitbeeldden. Maar vooral vanaf het begin van de 20e eeuw verwierf humor een steeds prominentere plaats 
binnen de kunst. Niet alleen door de grote bloei die politieke karikaturen, cartoons en beeldverhalen doormaak-
ten. Absurdisme, scherts, satire en andere humoristische uitingsvormen zorgden voor een nieuwe, frisse wind binnen 
de vaak al te ernstige en hoogdravende kunstwereld. Baanbrekend was de dada-beweging aan het begin van de 
20e eeuw. Deze effende de weg voor Fluxus (jaren 1960), alsook voor latere beeldende en conceptuele kunstuitin-
gen waarin gezocht werd naar nieuwe, ludieke dimensies binnen de kunst. De omvangrijke tentoonstelling in zowel 
De Hallen Haarlem als het Frans Hals Museum liet vele sprankelende voorbeelden zien van humorvolle Nederland-
se kunst uit de afgelopen honderd jaar: schilderijen, grafiek, fotografie, films en ruimtelijke werken in de geest van 
dada.

Met werk van: A. van der Kraan, Adya van Rees, Alex van der Kraan en Helena van der Kraan, Bas van Wieringen, C. Wertheim, Carolein Smit, Eelco Veen-
man, Emiel van Moerkerken, Etienne Elias, Freark Dijk, Gabriel Lester, Geert Kooiman, Ger van Elk, Gerard Muller, Gerrit C. Klop en Joop Moesman, Gerrit 
Gratama, Gerrit van Dijk, Hannah Höch, Hannes Postma, Hans Citroen, Hans van den Ban, Helma Schwitters, Hendrik Valk, Hendrik Werkman, Henk Peeters, 
Henri Boot, Henri Le Fauconnier, Herman Kruyder, Herman Makkink, Herr Seele en Kamagurka, Hooft, R.R., Immo Jalass, Isaac Israels, J.H. Moesman, Jaap 
Kroneman, Jacoba van Heemskerk, Jan Bronner, Jan Dibbets, Jan Dibbets, Ger van Elk en Reinier Lucassen, Jan Elburg, Jan Sluijters, Jan Toorop, Jan Verburg, 
Jeroen Henneman, Joost Swarte, Joost van Toorn, Kurt Schwitters, Leo Copers, Leo Gestel, Leonard van Munster, Luuk Wilmering, M.P. Anker, Man Ray, Marcel 
Duchamp, Marinus Boezem, Marlies Mulders, Martha Colburn, Midas Zwaan, N. Nielsen, Nathaniel Mellors, Otto van Rees, Papa Adama, Paul Citroen, Peter 
Pontiac, Pieter Engels, Pieter F. de Grebber, Pieter G. van Roestraten, Pieter Laurens Mol, Reinier Lagendijk, Reinier Lucassen, Richard Roland Holst, Rob Schol-
te, Scarlett Hooft Graafland, Servaas, Stanley Brouwn, Teun Hocks, Theo van Baaren en Gertrude Pape, Theo van Doesburg / Kurt Schwitters, Thijs Rinsema, 
W.A. van Konijnenburg, Willem de Ridder, Willem de Ridder en Wim T. Schippers, Willem van Leusden, Wim T. Schippers, Woody van Amen.

A GLOBAL TABLE

Fellowship Transhistorical Curating
curator: Abigail Winograd
23 september t/m 7 januari 2018 
De Hallen Haarlem en Frans Hals Museum 
Op beide locaties van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem vond de tentoonstelling A Global Table plaats, die 
werd samengesteld door Curatorial Fellow Abigail Winograd (Israël, 1983). Vertrekpunt voor deze transhistori-
sche tentoonstelling, waarin oude en nieuwe kunst zij aan zij werden gepresenteerd, was de collectie 17e-eeuwse 
voedselstillevens van het museum. A Global Table stelde een alternatieve lezing van deze werken voor: het stille-
ven als document van de geschiedenis. Door welke koloniale en commerciële relaties kwamen de op de stillevens 
afgebeelde voedselproducten in Nederland terecht? Wat zeiden deze over de groeiende overzeese macht van de 
Republiek, en welke sociale en culturele gevolgen had de Hollandse expansiedrift? Winograd combineerde luister-
rijke stillevens uit de Gouden Eeuw met werken van hedendaagse kunstenaars die een interesse hebben in globalise-
ring en welke concrete effecten dit fenomeen heeft op voedselproductie en het dagelijkse leven.

Met werk van: Abraham Mignon, Abraham van den Tempel, Balthasar van der Ast, Claes Jansz. Visscher, Clara Peeters, Cornelis van Wieringen, David 
Schutter, Felipe Arturo Hank Willis Thomas, Floris Gerritsz van Schooten Floris van Dyck, Frans Post, Gerard de Lairesse, Gerrit Berckheyde, Gulnara 

A Global TableA Global Table
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De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw

Kasmalieva & Muratbek Djumaliev, Hew Locke Ellen Gallagher, Hubert van Ravesteyn, Isaac van Duynen, Jan Davidsz de Heem, Jan Van de Velde III, Joan 
Nieuhof, Judith Westerveld, Jurriaen van Streeck, Maria Schenk Weduwe Leonard Valck, Maria van Oosterwijck, Mona Vatamanu & Florin Tudor, Nelson 
Leirner, O. Dapper, Osias Beert, Patricia Kaersenhout, Philippus Baldaeus, Pieter Claesz, Pieter de Ring, Pieter van Roestraeten, Pieter Gijsels, Reede tot 
Drakenstein, Rivane Neuenschwander, Sarnath Banerjee, Shelley Sacks, Wendelien van Oldenborgh, Willem Heda, Willem Kalf, Willem Piso.

DE KUNST VAN HET LACHEN – HUMOR IN DE GOUDEN EEUW

thematentoonstelling, 
conservator: Anna Tummers i.s.m. Elmer Kolfin en Jasper Hillegers
Frans Hals Museum
11 november 2017 t/m 18 maart 2018
Zelden zijn meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. De welvaart en een 
nieuw koperspubliek stimuleerden schilders om een enorme variëteit aan beeldgrappen te bedenken. Ondeugen-
de kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige 
dames – ze figureerden in groten getale in topstukken uit de Gouden Eeuw. De humor die in de werken besloten ligt 
moet voor tijdgenoten gemakkelijk herkenbaar zijn geweest. Nu – eeuwen later – zijn de beeldgrappen lastiger te 
ontrafelen. Deze tentoonstelling bood voor het eerst een overzicht van humor in de 17e-eeuwse schilderkunst. De 
presentatie omvatte circa zestig topstukken uit binnen- en buitenland. De tentoonstelling werd in het voorjaar van 
2018 aangevuld met ‘doodles’ van de hedendaagse Bulgaarse kunstenaar Nedko Solakov (1957).

Met werk van: Abraham Bloemaert, Abraham de Pape, Adriaen Brouwer, Adriaen Pietersz. van de Venne, Adriaen van Ostade, Caspar Netscher, Christiaen 
van Couwenbergh, Cornelis Brisé, Cornelis Dusart, Cornelis Saftleven, Cornelis van Haarlem, Cornelius Norbertus Gijsbrechts, Dirck Hals, Edwaert  
Collier, Frans Hals, Frans van Mieris, Gerard Dou, Gerrit van Honthorst, Godfried Schalcken, Hendrick Bloemaert, Hendrick Gerritsz Pot, Hendrick  
Goltzius, Hieronymus Sweerts, Jacob Ochtervelt, Jan Miense Molenaer, Jan Steen, Joan de Grieck, Johannes Cornelisz. Verspronck, Judith Leyster,  
Nicolaes Maes, Paulus Potter, Peter Wtewael, Pieter Jansz Quast, Pieter van Roestraeten, Rembrandt van Rijn, Samuel Ampzing, Willem Buytewech.
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In 2017 zijn twee grote en uitzonderlijke  aankopen oude kunst gerealiseerd. Door de verbouwingen van Museum 
De Lakenhal in Leiden en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen konden wij een aantal van hun wer-
ken in langdurig bruikleen krijgen.  
Kortdurende bruiklenen hadden betrekking op gerealiseerde tentoonstellingen. Bij de restauraties heeft in 2017 de 
focus gelegen op de afronding van het onderzoeks- en restauratieproject van de regentenstukken van Frans Hals.

AANKOPEN

 Oude kunst
▪	  Nicolaes Pietersz Berchem, Callisto door Jupiter bespied, ca. 1656; aangekocht met steun van de Vereni-

ging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Mondriaan Fonds, Van Toorn Scholten 
Stichting, Fonds De Man, VSBfonds en een anonieme stichting.

▪	  Jan Porcellis, Schepen in een storm, ca. 1618; aangekocht met steun van Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds, 
Mondriaan Fonds en Vereniging Rembrandt - mede dankzij haar Daan Cevat Fonds en haar Coleminks Fonds.

 
 

COLLECTIES

 Nicolaes Pietersz Berchem Callisto door Jupiter bespied
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MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST* 

▪	 Alexandra Bachzetsis, From A tot B via C, performance en video
▪	 Kasper Bosmans, Legend: The Words and Days, 2016, schilderijen en installatie
▪	  Miguel-Ángel Cárdenas, En dinant bien dans chaque maison, Cardena se réchauffe toutes les saisons, 1974, 

collages
▪	 Markus Selg, Temple des Pythons, 2017, installatie
▪	 Bas van Wieringen, everything is unique except for this artwork, 2017, installatie
▪	 Laura Neto Canha Malpique Peleja, Ceramic Vases, 2016, keramiek
▪	 Susan Melo Soto, Gap Junction, 2017, keramiek  
 
*Mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds 

SCHENKINGEN 

Moderne en hedendaagse kunst
▪	 Lizzie Fitch, At, 2011, sculptuur
▪	 Christian Jankowski, Strip the Auctioneer, 2009, video
▪	 Meiro Koizumi, Rite for a Dream, 2017, collage, tekening 
▪	 Markus Selg, Temple des Pythons: Roomsketch, 2017, tekening
▪	 Jan Verburg, Zwemsimulator, ca. 1974, sculptuur

BRUIKLENEN 

Langdurige, inkomende bruiklenen

Museum De Lakenhal, Leiden
▪	 Nicolaes Pietersz Berchem, Italianiserend landschap met de Ponte Lucano en het graf der Plautii, ca. 1660
▪	  Nicolaes Pietersz Berchem, Gerrig Dou, Portret van een echtpaar in een landschap, portret ca. 1640, land-

schap ca, 1655
▪	 Pieter Pietersz., Kruisiging van Christus, 16e eeuw 
▪	 Jan Havicksz Steen, De piskijker, ca. 1663-1665
▪	 Jan Havicksz Steen, De koekvrijer, ca. 1663-1665
▪	 Jan Havicksz Steen, Stoeiend paar, 1655-1666
▪	 Jan Havicksz Steen, De bestolen vioolspeler, ca. 1670-1672
▪	 Esaias van de Velde, IJsgezicht met schaatsers, 1612

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
▪	 Frans Hals, Stephanus Geraerdts, schepen in Haarlem,1650-1652
▪	 Frans Hals, Vissersjongen, 1666
▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Twee paar handen, 1880-1883

Kasper Bosmans The Words and Days (mud gezaaid, free range)
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▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Een figuur, 1880-1883
▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Twee figuren, 1880-1883
▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Handen, 1880-1883
▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Mouw van een Regentes, 1880-1883
▪	 James Ensor, Regentessen van het Oudemannenhuis in Haarlem. Een figuur, 1880-1883

Particuliere bruikleengever
▪	 Johannes Cornelisz Verspronck, Portret van een man, 1640

Kortdurende, inkomende bruiklenen t.b.v. tentoonstellingen
▪	 Museum in bloei:   7
▪	 Barbaren & Wijsgeren:                84
▪	 Humor. 101 jaar lachen om kunst: 119
▪	 Evelyn Taocheng Wang:  15
▪	 A Global Table:   79
▪	 Richard Tuttle:    6
▪	 Kasper Bosmans:   19
▪	 Humor in de Gouden Eeuw:  57

Kortdurende, uitgaande bruiklenen t.b.v. tentoonstellingen 
Oude kunst
▪	 Schilderijen:    28
▪	 Overige objecten:   16

Moderne en hedendaagse kunst
▪	 Schilderijen:    13
▪	 Overige objecten:   12      

RESTAURATIES 

Afgeronde restauraties
▪	 Frans Hals, Regenten van het Oudemannenhuis, 1664, OS I-114
▪	 Frans Hals, Regentessen van het Oudemannenhuis, 1664, OS I-116
▪	 Frans Hals, Regenten van het Sint Elisabeths Gasthuis, ca 1641, OS I-114
▪	 Anoniem, De Rederijkerskamer, OS I-552

Gestarte behandelingen
▪	 Jan Salomonsz de Bray, Regenten van het Armekinderenhuis, 1663, OS I-32
▪	 Maarten van Heemskerck, Gezicht op Rome met de barmhartige Samaritaan, ca. 1550, OS I-142

REGISTRATIES EN INVENTARISATIES 

Verhuizing, inrichting en registratie standplaatsen van 822 objecten uit de collectie Stichting Kees Verwey in een 
nieuw depot.
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PUBLIEKSACTIVI-
TEITEN EN PUBLICA-
TIES

PUBLIEKSACTIVITEITEN 

Naast tentoonstellingen en educatieve programma’s 
organiseert het museum jaarlijks een groot aantal 
losse publieksactiviteiten om verdieping te bieden of 
om bezoekers voor het eerst kennis te laten maken met 
het museum. 

▪	  Dit jaar werden in beide museumlocaties tal van 
activiteiten georganiseerd voor jaarlijks terugke-
rende evenementen als de Museumweek, de Open 
Monumentendagen en het Haarlem Cultuur Festival. 
Daarnaast organiseerden de Vrienden drie specia-
le Vriendenactiviteiten.

▪	  Richard Tuttle verzorgde op 20 januari een artist 
talk. Hij werd vervolgens geïnterviewd door Phillip 
Van den Bossche (directeur-conservator van Mu.
ZEE) over zijn werk en zijn solotentoonstelling in 
De Hallen Haarlem.

▪	  Tijdens de Haarlemse Lente, van 24 t/m 26 maart, 
waren beide museumlocaties ’s avonds geopend. 
In De Hallen (gratis toegankelijk) vond een per-
formance plaats van kunstenaar Evelyn Taocheng 
Wang. In het Frans Hals Museum vertelden Thijs 
Weststeijn en Menno Jonker (de samenstellers van 
de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren), kunste-
naars Jing He, Hans van Bentem en de studenten 
van de Rietveld Academie over hun werk. Theater 
Kwast speelde in een geënsceneerde leesvorm een 
korte scène uit Vondels nooit opgevoerde werk 
Zungchin of Ondergang der Sineesche heerschap-
pye (1667), over de val van de Ming Dynastie.

▪	  Lancering TOON magazine, 24 maart. Tijdens 
de avondopenstelling werd de derde editie van 
TOON feestelijk gepresenteerd, met een bijzonde-
re act en een borrel.

▪	  Op 26 maart vond in De Hallen Haarlem een  

Haarlemse Lente
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gallery talk plaats bij de tentoonstellingen van 
Richard Tuttle, Kasper Bosmans, Evelyn Taocheng 
Wang. Én over onze nieuwe aanwinst: de multime-
dia-installatie van Gabriel Lester. 

▪	  Op 22 april zong Erik van Muiswinkel een prachtig 
lied in de Schutterszaal ter ere van de opening van 
de presentatie Ik zie, ik zie… Humor en het educa-
tieproject Studio HaHaHals. 

▪	  In samenwerking met Jopenbier was er op zondag 
30 april een speciale Tulpomania proeverij in het 
Frans Hals Museum. Met achtergrondinformatie 
over bier in verschillende schilderijen. 

▪	  Op 6 mei verzorgde Paul Wijkmeijer twee exclu-
sieve bloemschikworkshops, in het kader van de 
presentatie Museum in Bloei.

▪	  Op 20 mei werd de tentoonstelling Humor. 101 jaar 
lachen om kunst op verrassende en vervreemdende 
wijze geopend in de Doopsgezinde kerk, geheel 
in de stijl van dada. Na directeur Ann Demeester 
en conservator en samensteller Antoon Erftemeijer 
namen pianiste Lennie Kerkhoff en voordrachtskun-
stenaar Ariel Alvarez de presentatie langzaamaan 
op dadaïstische wijze over. 

▪	  Aansluitend op de tentoonstelling Barbaren & Wijs-
geren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw 
speelde Theater Kwast op 2 juli opnieuw enkele 
scènes uit Vondels stuk over de val van de Ming 
Dynastie. Thijs Weststeijn, één van de samenstellers 
van de tentoonstelling, verzorgde de inleiding.

▪	  Op 15 juni werd in SPUI25, Amsterdam het boek 
Solid Objectives: Order, Edge, Aura (Lars Müller 
Publishers) gepresenteerd, een monografie over 
de praktijk van SO-IL – het architectenbureau dat 
het museum bijstaat bij de aanstaande verbouwing 
van beide locaties. Oprichter Florian Idenburg ging 
die dag in gesprek met kunstenaar Gabriel Lester, 
fotograaf Iwan Baan en museumdirecteur Ann De-
meester over de wisselwerking tussen kunst, musea 
en architectuur en specifiek over de vraag hoe 

museumarchitectuur transhistorisch kan zijn. 
▪	  Op 16 juni vond in het Frans Hals Museum een inter-

nationaal symposium plaats over humor in moderne 
en hedendaagse kunst, georganiseerd door de 
Radboud Universiteit en de Open Universiteit. 

▪	  De Uitmarkt (Amsterdam) vond plaats op 26 en 27 
augustus; onze bijdrage bestond uit een mooi inge-
richte stand voor de promotie van de tentoonstel-
ling De kunst van het lachen. Humor in de Gouden 
Eeuw.

▪	  Op 9 en 10 september vond het Haarlem  
Cultuur Festival plaats. Alle culturele instellingen 
van Haarlem zetten de deuren weer open. Joost 
Pollmann – creatief directeur van de Stripdagen 
Haarlem en ‘stripprofessor’ – verzorgde een lezing 
in het Atelier bij de tentoonstelling Humor. 101 jaar 
lachen om kunst. Hij presenteerde zijn uitgebreide 
collectie van kunstwerken-in-beeldverhalen. Veel 
kunstwerken zijn door hedendaagse kunstenaars als 
inspiratiebron gebruikt, ‘verstript’ en bewerkt. 

▪	  Op 23 september vond de opening van A Global 
Table plaats. Onder leiding van de Creative Chef 
trakteerde een tiental Haarlemmers met buiten-
lands bloed de genodigden op hun favoriete 
gerechten uit het land van oorsprong. Daarvoor 
had auteur Abdelkader Benali de openingsspeech 
gehouden.

▪	  In het kader van de tentoonstelling A Global Table 
vonden in het najaar enkele sessies plaats van Ex-
change Values, een project van Shelley Sacks. Het 
werk van deze Britse kunstenaar bevindt zich op het 
grensvlak van sociale sculptuur, cultureel activisme 
en filosofie.

▪	  In samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland organiseerde het museum op 19 oktober 
een primeur: de Kijkclubs. Zes leesclubs (er hadden 
zich 16 clubs aangemeld) keken gedurende zo’n 
drie kwartier naar één kunstwerk (oude én heden-
daagse kunst) en spraken daarover met elkaar.

 Opening A Global Table Haarlemse Lente
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▪	  Op 11 november werd in een goedgevulde Nieuwe 
Kerk de tentoonstelling De kunst van het lachen. 
Humor in de Gouden Eeuw geopend. Na directeur 
Ann Demeester en conservator Anna Tummers sprak 
Hennes de Ridder namens historicus Rudolf Dekker,  
gevolgd door een humoristisch muzikaal intermez-
zo.

▪	  De jaarlijkse Vriendensoirée vond dit jaar plaats op 
13 december, in het Frans Hals Museum.

 

PUBLICATIES 

Op 24 maart zag de derde uitgave van TOON het 
licht, ons jaarlijks museummagazine dat met een bij-
drage van de Vrienden wordt uitgegeven. Het blad 
biedt zowel een terugblik als een vooruitblik op het 
tentoonstellingsprogramma en datgene wat zich nog 
meer in het museum afspeelt. De TOON wordt telkens 
door een ander aanstormend ‘grafisch talent’ vormge-
geven, onder begeleiding van onze vaste ontwerper 
Chantal Hendriksen. Dit jaar was de keuze gevallen op 
vormgeefster Marie Højlund.

Bij de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren. Het 
beeld van China in de Gouden Eeuw verscheen een 
catalogus met dezelfde titel. De publicatie stond 
onder redactie van Thijs Weststeijn en Menno Jonker, 
samenstellers van de tentoonstelling, en omvatte ook 
bijdragen van Leonard Blussé, Jan van Campen, Trude 
Dijkstra, Noël Golvers, Willemijn van Noord, Nicolas 
Standaert, Jing Sun en Ching-Ling Wang. De vorm-
geving was in handen van Piet Gerards Ontwerpers, 

de publicatie werd uitgegeven door Vantilt (ISBN 978-
94-600-4319-2, € 19,95).

Bij de tentoonstelling Humor. 101 jaar lachen om kunst 
verscheen eveneens een uitgebreide catalogus. De 
publicatie werd geschreven door conservator en sa-
mensteller Antoon Erftemeijer en Renske Koster,  
mede-samensteller van de tentoonstelling. De vorm-
geving werd verzorgd door Mart. Warmerdam. De 
catalogus was bij de entreeprijs inbegrepen, evenals 
een door hetzelfde team geproduceerd kwartet dat 
de bezoeker zelf kon verzamelen in de tentoonstelling.

Tenslotte verscheen bij de tentoonstelling De kunst van 
het lachen. Humor in de Gouden Eeuw een gelijkna-
mige catalogus onder redactie van de samenstellers 
van de tentoonstelling: Anna Tummers, Elmer Kolfin 
en Jasper Hillegers. Met bijdragen van Angela Jager, 
Noël Schiller, Eric Jan Sluijter, Mariët Westermann en 
met tekeningen van kunstenaar Nedko Solakov. Het 
boek werd ontworpen door Bart van den Tooren en 
uitgegeven door Waanders Uitgevers en het Frans 
Hals Museum (ISBN 978-94-626-2167-1, € 27,50).

Haarlemse Lente
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PUBLIEKSZAKEN
MARKETING EN PR 

Resultaten 2017

150.802  bezoekers totaal Frans Hals Museum | 
                  De Hallen Haarlem
115.340  bezoekers Frans Hals Museum
35.462   bezoekers De Hallen Haarlem
88.681  bezoekers met Museumkaart
12.395  bezoekers jonger dan 19 jaar (incl. 
                            scholen)
28.097  bezoekers uit het buitenland (Frans   
                            Hals Museum + De Hallen Haarlem)

249.973  sessies op website Frans Hals Museum
101.618  sessies op website De Hallen Haarlem
8.478   volgers Facebook Frans Hals Museum
3.800  volgers Facebook De Hallen Haarlem
4.943   volgers Twitter Frans Hals Museum
6.857   volgers Twitter De Hallen Haarlem
2.440   volgers Instagram De Hallen Haarlem
5.642   ontvangers nieuwsbrief De Hallen 
                            Haarlem
4.079   ontvangers nieuwsbrief Frans Hals
                            Museum

€ 1.444.686 is de mediawaarde van de gratis publici-
teit die in 2017 in de geschreven pers (excl. online) is 
vergaard.

Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem in de pers 
Humor. 101 jaar lachen om kunst in De Hallen Haarlem 
en (deels) in het Frans Hals Museum werd lovend ont-
vangen door de pers. Vrijwel alle landelijke dagbla-
den en een groot aantal regionale kranten berichtten 
over deze tentoonstelling. 

Datzelfde gold voor de grote tentoonstelling De 
kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw in 
het Frans Hals Museum. Deze werd goed besproken in 
bijna alle landelijke en veel regionale kranten. Omdat 
voor deze tentoonstelling weinig promotiebudget 

beschikbaar was, is ervoor gekozen in te zetten op 
het genereren van free publicity. Daartoe hebben 
we HAGENS in de arm genomen. De strategie van 
dit PR-bureau was erop gericht om zo breed mogelijk 
media-aandacht te verwerven voor deze tentoonstel-
ling, niet alleen bij de kunstredacties. De inspanningen 
leidden onder meer tot een opzienbarend artikel op 
nos.nl dat een breed publiek bereikte. Ook introdu-
ceerde het bureau het werken met influencers, die via 
hun eigen social media-kanalen een groot publiek aan 
zich binden. Youp van ’t Hek, Tineke Schouten en de 
scheppers van Fokke & Sukke bezochten de tentoon-
stelling en werden vervolgens geïnterviewd. Dit artikel 
werd met begeleidende foto’s verspreid via de social 
media-kanalen van het museum en de betreffende 
influencers. 
 
Opzienbarend was dat de tentoonstelling zelfs de 
voorpagina van The New York Times haalde. Het 
initiatief voor dit door Nina Siegal geschreven artikel 
lag overigens bij het museum zélf. Daarnaast werd de 
tentoonstelling besproken in het televisieprogramma 
Nu te zien van AVROTROS en Koffietijd van RTL. Onze 
conservatoren werden live in de studio geïnterviewd 
voor de radioprogramma’s Opium, Met het Oog op 
Morgen en Tijd voor Max. Zelfs Ditjes & Datjes, het 
magazine van supermarktketen Dirk van den Broek met 
een oplage van ca. 700.000 exemplaren, besteedde 
aandacht aan de tentoonstelling.

De toekomstplannen van het museum haalden begin 
juni de kolommen van het Haarlems Dagblad. He-
laas werd dit overschaduwd door veel landelijke 
media-aandacht voor het incident waarbij een werk 
van Bas van Wieringen per ongeluk overschilderd 
was. Uiteindelijk leidde dit ook weer tot een gedegen 
en uitgebreid artikel van John Schoorl in Volkskrant 
Magazine. 

De solotentoonstellingen van de hedendaagse kun-
stenaars Evelyn Taocheng Wang, Kasper Bosmans en 
Richard Tuttle werden eveneens goed ontvangen door 
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de pers maar kregen wat minder aandacht dan boven-
staande tentoonstellingen. Dat gold minder voor de 
tentoonstellingen Barbaren en Wijsgeren en A Global 
Table, die uitgebreid besproken werden. De eerste 
onder andere in NRC en Trouw, de laatste in de Volks-
krant en Trouw. Chef-kok Jasper Udink ten Cate (Cre-
ative Chef) werd over A Global Table geïnterviewd 
bij BNR Radio en Ann Demeester op NPO Radio 1. 

Het Frans Hals Museum kreeg alle aandacht in de 
televisie-uitzending Het Geheim van de Meester van 
AVROTROS (12 september 2017). In deze aflevering 
maakte het team van Jasper Krabbé een reproductie 
van het portret van Jacobus Hendricksz Zaffius, en 
deed samen met het museum onderzoek naar dit schil-
derij van Frans Hals.

Tenslotte bezorgde directeur Ann Demeester het 
museum opnieuw veel gratis publiciteit, door regelma-
tig op te treden in tv-programma’s als Nu te zien en 
Buitenhof.

Acties 
In 2017 werd de samenwerking gecontinueerd met 
de Keukenhof, Haarlem Marketing en de Jopenkerk. 
Doel van Tulpomania is om buitenlandse toeristen 
(individueel of in groepsverband) te interesseren voor 
een bezoek aan de Keukenhof in combinatie met een 
bezoek aan Haarlem. 
Een van de resultaten was de samenwerking met Viking 

River Cruises, een grote Amerikaanse rivercruisemaat-
schappij die van half maart tot oktober gemiddeld 
drie keer per week met een groep naar het museum 
kwam. De samenwerking met het bureau Holland Inc. 
om meer buitenlandse toeristen aan te trekken is in 
2017 stopgezet, omdat de samenwerking met Holland 
Inc, Haarlem Marketing en Jopenkerk niet opleverde 
wat ervan verwacht werd. De goede samenwerking 
met Amsterdam Marketing bleef gecontinueerd en 
zelfs verbeterd omdat van Amsterdamse kant steeds 
meer de behoefte bestaat om buiten- en binnenlandse 
toeristen te verspreiden over de regio. Het museum is 
dan ook opgenomen in het programma van de Metro-
poolregio Amsterdam.  

Sinds 2016 is het Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem één van de vijftig topmusea die gratis te 
bezoeken is met een BankGiro Loterij VIP-KAART. Met 
deze loyaltypas laat de BankGiro Loterij haar deelne-
mers ervaren wat zij mede mogelijk maken. Naast vrije 
toegang tot vijftig topmusea ontvangen deelnemers 
van de BankGiro Loterij 50% korting op vele andere 
vormen van cultuur zoals theater, musical, festivals en 
concerten en maken zij kans op exclusieve evenemen-
ten en arrangementen. 

Bij Humor. 101 jaar lachen om kunst, de tentoonstelling 
in De Hallen Haarlem, werd een publiekswedstrijd 
georganiseerd. De collage was voor de dadaïsten een 
belangrijk creatief middel. Fragmenten uit tijdschriften, 

Kasper Bosmans The Words and Days (mud gezaaid, free range) Haarlemse Lente
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dagbladen en ander drukwerk werden gecombineerd 
met verf, gevonden voorwerpen en fotografie. Beel-
den uit het alledaagse leven werden zo in beeldende 
kunst verwerkt. In samenwerking met het Haarlems 
Dagblad organiseerden wij een wedstrijd, waarbij het 
publiek werd opgeroepen een humoristische fotocol-
lage in te zenden. 

 
COMMUNICATIE

Vormgeving
In 2017 nam Chantal Hendriksen na tien jaar afscheid 
als vormgever van de huisstijl van De Hallen Haarlem. 
Het ontwerp voor de tentoonstelling Humor. 101 jaar 
lachen om kunst was het laatste campagnebeeld dat 
ze voor het museum ontwierp. Wel blijft Hendriksen 
verbonden aan het museum als coach van het aanstor-
mend talent dat museummagazine TOON ontwerpt.
In mei 2017 startte de samenwerking met KesselsKra-
mer, het bureau dat het vernieuwde Frans Hals Museum 
visueel gestalte geeft. De ontwerpen voor de tentoon-
stelling waarmee de transitiefase naar het vernieuwde 
museum startte, A Global Table – op beide locaties 
te zien en transhistorisch van aard – werden al door 
dit bureau gerealiseerd. Ook De kunst van het lachen. 
Humor in de Gouden Eeuw werd door KesselsKramer 
vormgegeven. Ten behoeve van de fondsenwerving 
voor het vernieuwde museum verschenen al een 
teaserfilmpje en een brochure over de verbouwing in 
de nieuwe huisstijl. Verder vonden achter de schermen 
de voorbereidingen plaats voor de nieuwe huisstijl en 
website in samenwerking met KesselsKramer en Build in 
Amsterdam, bureau voor webdesign en e-strategy.

Film en video 
Voor verschillende doeleinden zijn korte films ont-
wikkeld voor het Frans Hals Museum en De Hallen 
Haarlem, zowel promotioneel als educatief van aard. 
Beide musea zijn ook aangesloten bij ARTtube (het 
videoplatform voor musea in Nederland en België), 

waar met name de educatieve video’s te zien waren. 
Een greep uit het aanbod: teasers voor de tentoon-
stellingen Humor. 101 jaar lachen om kunst, A Global 
Table (productie New Ams), en voor het vernieuwde 
museum, en publieksfilms bij de solotentoonstellingen 
van Richard Tuttle, Evelyn Taocheng Wang en Kasper 
Bosmans (productie door Mals Media).

Betaalde publiciteit
Voor elk tentoonstellingscluster werden een flyer en 
A2-poster geproduceerd en verspreid. Meestal op 
diverse plekken in Haarlem, in hotels en cafés in Am-
sterdam en bij 110 bibliotheken in Noord- en Zuid- 
Holland. Flyers en affiches van De kunst van het lachen. 
Humor in de Gouden Eeuw werden breed verspreid 
over de Randstad.
Raambeplakking ter promotie van de tentoonstellingen 
werd in 2017 voortgezet, met raamstickers voor De 
Hallen Haarlem aan de Grote Marktzijde en de Grote 
Houtstraat en voor het Frans Hals Museum aan het 
begin van het Groot Heiligland. 

Online 
De Google Grant is voor het Frans Hals Museum ook 
in 2017 toegekend, waardoor er optimaal gebruik 
gemaakt is van Google Adwords om de vindbaarheid 
via Google te vergroten. In 2017 is de online marke-
ting voor tentoonstellingen verder uitgebreid. Hier-
voor hebben we gebruik gemaakt van de diensten van 
bureau MediaEngel. De online bannering is in 2017 met 
succes ook ingezet voor de hedendaagse programme-
ring.  

De groei van volgers op social media blijft voortgaan. 
Bij De Hallen Haarlem nam vooral het aantal volgers 
op Instagram toe, gevolgd door Twitter. Op Instagram 
wordt een wat jongere doelgroep bereikt, van voor-
namelijk dertigers. Bij het Frans Hals Museum hebben 
Facebook en Twitter een behoorlijke groei laten 
zien, waarbij met name vijftigers actief zijn als Face-
book-volgers.

Bezoek kinderen en jongeren 2017
Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Totaal onderwijs en jeugd

Onderwijs 5.385 1.047                                                          6.432
Individueel 4.609 1.354                                                          5.963
Totaal 2017 9.994 2.401                                         12.395

Totaal 2016 10.274 1.338 11.612
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EDUCATIE 

In 2017 brachten meer kinderen en jongeren een 
bezoek aan de beide musea ten opzichte van 2016. 
De verhoogde inzet op educatieve programma’s en 
familieactiviteiten voor De Hallen Haarlem vertaalde 
zich (bijna) in een verdubbeling van bezoeken. Het 
Frans Hals Museum telde iets minder schoolbezoeken, 
maar meer gezinnen brachten een leuke middag door 
in het museum. 

Scholen  
De onderwijsprogramma’s van het Frans Hals Museum 
en De Hallen Haarlem zijn geschikt voor verschillende 
leeftijden en onderwijsniveaus. In 2017 boden de mu-
sea bijna vijfentwintig verschillende programma’s aan 
waarin kinderen en jongeren betrokken worden bij 
oude én hedendaagse kunst. Niet alleen het aanbod 
is divers, ook heeft elk programma een eigen aantrek-
kelijke werkvorm: er zijn interactieve tours, creatieve 
workshops en verhalende of theatrale rondleidingen. 
Zo kunnen kleuters samen met het hondje van Frans 
Hals op ontdekkingstocht door het museum, worden 
kinderen een Frans Hals Expert via een leuke quiz en 
stylen scholieren hun eigen 3D-stilleven. Voor een aan-
tal tentoonstellingen is een apart onderwijsprogramma 
opgezet. Zo was er voor de zomertentoonstelling 
Humor. 101 jaar lachen in de kunst een zomerspecial 
voor middelbare scholen en werd er voor de tentoon-
stelling De Kunst van het Lachen. Humor in de Gouden 
Eeuw een Kijk- en Doe-tocht samengesteld voor de 
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. 

Voor het kunstwerk Exchange Values van Shelley Sacks 
uit de tentoonstelling A Global Table werd in samen-
werking met de kunstenaar een educatieproject opge-
zet. Door middel van een enorme ronde tafel, vol met 
veertig jaar oude, geurige, zwarte, bananenschillen en 
audiofragmenten van Caribische bananenboeren, wil 

Shelley Sacks bewustwording creëren waar ons voed-
sel nou eigenlijk vandaan komt. Wie zorgt ervoor dat 
de banaan gekweekt, geplukt en verscheept wordt? 
Hoe werkt dat in de huidige wereldeconomie? En wat 
is de relatie met slavernij? De ronde tafel stimuleert 
nadenken en gesprekken over zulke kwetsbare, maar 
belangrijke onderwerpen. Dit biedt leerlingen een ge-
heel nieuwe kijk op voedsel, kleding en andere dage-
lijkse producten. Een wow-ervaring met de hele klas! 
Naast verschillende schoolgroepen die aanschoven 
werd er in samenwerking met het Mendelcollege en 
de kunstenaar een dagprogramma samengesteld voor 
ruim 150 Havo 5-leerlingen op basis van de vernieuw-
de uitgangspunten voor het vak Culturele en Kunstzin-
nige Vorming (CKV 2.0). Naast deze onderwijspro-
gramma’s schoven geïnteresseerde volwassenen ook 
aan tafel in een van de twaalf sessies die met Shelley 
Sacks werden georganiseerd. 

Het aanbieden en werven van zo veel mogelijk kinde-
ren en scholieren in Haarlem en omgeving gebeurt niet 
alleen. Zo werkt Frans Hals Museum | De Hallen Haar-
lem voor kunsteducatie samen met het Kunstmenu van 
Hart, het cultuurcentrum van Haarlem; Kunst & Cultuur 
op School voor de gemeente Haarlemmermeer en 
Meet Art Now voor hedendaagse kunst. Daarnaast 
wordt binnen de werkgroep Erfgoed Educatie Haar-
lem samengewerkt met verschillende Haarlemse erf-
goedinstellingen om educatieve programma’s voor het 
primair onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden.

Familieprogramma’s  
Op 1 april 2017 opende Studio HaHaHals in het Frans 
Hals Museum zijn deuren. In eerste instantie bedoeld 
voor kinderen en hun (groot)ouders bleek het een 
groot succes onder een groot deel van de bezoekers, 
ook de volwassenen. Frans Hals wordt ook wel de 
meester van de lach genoemd. Behalve waardige por-
tretten, wist hij als geen ander heel sterk levendigheid 

Studio HaHaHals Humor. 101 jaar lachen om kunst
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en lol te verbeelden. Studio HaHaHals, ontwikkeld 
door studio Caspar Conijn, is een levensgroot schil-
derij waar je in kunt stappen. Bezoekers kruipen in de 
huid van een 17e-eeuws personage, inclusief attributen 
om zo samen een humoristisch groepsportret te maken. 
Rond de lancering van de studio werd er een (online) 
winactie opgezet en ook de rest van het jaar waren 
er veel lachwekkende foto’s terug te vinden op social 
media.  
 
Voor families was er nog meer te doen in het muse-
um. Zo was er altijd een aantrekkelijke speurtocht 
te vinden in het museum. En bij de tentoonstelling 
Humor. 101 jaar lachen in de kunst is een doe-boek-
je gemaakt waar families gratis gebruik van konden 
maken. Het boekje stond boordevol grappige kijk en 
doe-opdrachten voor beide musea. Ook kon er een 
kwartetspel worden verzameld waarop de humoristi-
sche kunstwerken uit de tentoonstelling thematisch zijn 
afgebeeld.  
 
Tijdens schoolvakanties werden er familieactiviteiten 
georganiseerd. Zo konden kinderen bijvoorbeeld 
tijdens de kerstvakantie samen met hun (groot)ouders 
lichtmannetjes en toverlantaarns knutselen in het Ate-
lier van het museum. 

PUBLIEKSBEGELEIDING

Bij de tentoonstelling A Global Table werd een 
experimentele audiotour samengesteld. In deze tour 
werden de onzichtbare verhalen van globalisering en 

slavernij achter de prachtige stillevens uit de Gouden 
Eeuw zichtbaar gemaakt. De tour bestond uit drie 
‘lagen’ waarbij filosoof Michiel Korthals, en enkele 
kunstenaars die deelnamen aan de tentoonstelling hun 
persoonlijke visie op werken en thema toelichtten. Zo 
werd de eerste start gemaakt om de Gouden Eeuw 
vanuit een ander, globalistisch perspectief te bekijken.  

De publieksbegeleiding stond in 2017 ook in het teken 
van veranderingen op het gebied van de vormgeving. 
Vanwege het samengaan van beide musea in 2018 
werd er in de tweede helft van het jaar gestart met de 
vernieuwde vormgeving van zaal- en objectteksten. 
Bij de tentoonstelling De Kunst van het Lachen. Humor 
in de Gouden Eeuw werd voor het eerst een ‘groot-
letterboek’ aangeboden waarin alle objectteksten in 
een grotere en makkelijk leesbare letter opgenomen 
waren. Dit kon op veel waardering van bezoekers 
rekenen.  

Samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werd 
een experiment met leesclubs opgezet. Op een 
donderdagavond in oktober bespraken zes leesclubs 
in plaats van een boek een tweetal kunstwerken. Elke 
groep bekeek een 17e-eeuws en een hedendaags 
kunstwerk, in verschillende vormen: aan de hand van 
voorgedrukte kijkvragen, via huiswerk, waarbij een 
lid zelf een presentatie en vragen voorbereidde, en 
onder leiding van een gids die aan de hand van open 
vragen een werk besprak (de ‘visual thinking’-leer-
methode). De animo voor de kijkclubs was groot en 
de reacties zeer positief. Hierom zal er in 2018 een 
vervolg worden gegeven aan dit initiatief.

Humor. 101 jaar lachen om kunst
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FONDSENWERVING 
EN RELATIEBEHEER
De structurele gemeentelijke subsidie is niet toerei-
kend om tentoonstellingen, aankopen, restauraties en 
bijzondere projecten te realiseren. Het museum zoekt 
daarom actief en succesvol naar andere vormen van 
financiële ondersteuning. In 2017 heeft het museum 
middels succesvolle fondsenwerving een recordbe-
drag kunnen werven van € 2,4 miljoen, dit is 35% van 
de totale inkomsten. 

FONDSEN

BankGiro Loterij 
Sinds 2008 heeft het Frans Hals Museum ruim € 2,5 
miljoen ontvangen van de BankGiro Loterij. In 2017 is 
deze samenwerking geëvalueerd. Het museum is trots 
dat de BankGiro Loterij heeft besloten het museum de 
komende jaren te blijven ondersteunen. De BankGiro 
Loterij, dé cultuurloterij van Nederland, verlengt haar 
partnerschap met het Frans Hals Museum met vijf jaar. 
In de periode 2018 tot en met 2022 kan het Frans Hals 
Museum een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 tegemoet 
zien voor het in stand houden en het toegankelijk ma-
ken van de collectie.

Met de verlenging van het partnerschap zorgt de 
BankGiro Loterij er bovendien voor dat het museum 
zijn toekomstplannen kan realiseren. Het samengaan 
van het Frans Hals Museum, de locatie met topstukken 
uit de Gouden Eeuw, en De Hallen Haarlem, waar 
internationale ontwikkelingen in de hedendaagse kunst 
worden getoond, zorgt voor een compleet museum 
met spannende nieuwe mogelijkheden dat voor ieder-
een toegankelijk is. 

Fondsenwerving
Het jaar is op het gebied van fondsenwerving buiten-
gewoon te noemen omdat het museum dankzij grote 
fondsenwervingscampagnes twee unieke aankopen 
heeft kunnen doen, geheel uit gelden van particuliere 
en publieke fondsen. Grote (tentoonstellings)pro-
jecten uit 2017 kwamen tot stand dankzij ruimhartige 

ondersteuning door fondsen.
Met dank aan het Mondriaan Fonds, VSBfonds, Van 
Toorn Scholten Stichting, Vereniging van Vrienden en 
Fonds De Man is begin 2017 het schilderij Callisto door 
Jupiter bespied van de 17e-eeuwse meester Nicolaes 
Pietersz Berchem aangekocht. Daarmee is een lang 
gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het is één 
van de drie grootste mythologische composities van 
Berchem waarop levensgrote menselijke figuren zijn 
afgebeeld. Het werk is een belangrijke aanwinst voor 
het Frans Hals Museum en maakt de Collectie Neder-
land, waarin zich weinig topstukken van deze meester 
bevinden, completer.

Het museum kon dankzij Stichting Mr. Cornelis Roozen 
Fonds, Mondriaan Fonds en de Vereniging Rembrandt 
– mede dankzij haar Daan Cevat Fonds en haar 
Coleminks Fonds – ook een ander schakelstuk aan de 
collectie toevoegen. Het schilderij Schepen in een 
storm is een vroeg en goed bewaard zeegezicht van 
Jan Porcellis uit ca. 1618/1622. Porcellis (Gent, 1584 – 
1632) was een van de meest gevierde marineschilders 
in de 17e eeuw. Hij bracht een omwenteling in het schil-
deren van zeegezichten teweeg – juist in zijn Haar-
lemse periode waar hij zich rond 1622 vestigde. Deze 
buitengewone aanwinst onderstreept het verhaal dat 
Haarlem aan het begin van de Gouden Eeuw een 
epicentrum van artistieke vernieuwing was waar grote 
omwentelingen in de schilderkunst plaatsvonden. 
 
In de zomer toonde het Frans Hals Museum op beide 
locaties van het museum de omvangrijke tentoonstel-
ling Humor. 101 jaar lachen om kunst. Deze illustreerde 
hoe kunstenaars humor als inspiratiebron hanteer-
den. Het project is geheel mogelijk gemaakt door 
ruimhartige ondersteuning van de Van Toorn Scholten 
Stichting.
De tentoonstelling De kunst van het lachen. Humor 
in de Gouden Eeuw werd mogelijk gemaakt door de 
BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Fonds 21 en dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds. Dankzij de Vereniging van Vrienden van het 



28
2828

museum werd het museum toegankelijker en aantrek-
kelijker gemaakt voor de jonge bezoeker door het 
project Studio HaHaHals. In de educatieve ruimte bij 
de tentoonstelling konden families met kinderen selfies 
maken in historische kostuums met een humoristische 
twist.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende een curatoren-
stipendium toe. Dit stipendium stimuleert tegelijkertijd 
wetenschappelijk onderzoek en werkervaring van 
junior conservatoren bij Nederlandse kunstmusea. 
Met de bijdrage wordt conservator oude kunst Anna 
Tummers in 2018 voor een periode vrijgesteld voor 
onderzoek en wordt haar werk overgenomen door de 
jonge conservator Roosmarie Staats.
 
Het ‘Fellowship Transhistorical Curating’ is de opvol-
ger van de tweejaarlijkse Jonge Curatorenbeurs, en 
werd in 2017 mogelijk gemaakt door de Van Toorn 
Scholten Stichting. Het stipendium heeft een meer 
internationaal karakter gekregen en zet de verbinding 
tussen oude en hedendaagse kunst centraal. Abigail 
Winograd (Israël, 1983) was de eerste curator die in 
het kader van het nieuwe Fellowship een tentoonstel-
ling kon realiseren. In zowel het Frans Hals Museum als 
De Hallen Haarlem werd in de tentoonstelling A Glo-
bal Table gezocht naar betekenisvolle en verrassende 
manieren om oude en hedendaagse kunst met elkaar te 
verbinden.

 
PARTICULIEREN EN RELATIEBEHEER 

Het museum werd ook in 2017 verrijkt met verschil-
lende schenkingen, nalatenschappen en donaties van 
particulieren. Dat is voor het museum ongekend be-
langrijk. Met schenkingen van (kunst)objecten kan het 
museum zijn collectie uitbreiden en de financiële giften 
komen onder andere ten goede aan het aankoop- en 

restauratiefonds van het museum. Het museum dankt 
alle gevers zeer hartelijk. 

Beminnaers 
Frans Hals was beminnaar van de Haarlemse rederij-
kerskamer ‘De Wijngaardranken’ en daarmee een be-
gunstiger avant-la-lettre. Het Frans Hals Museum zet 
die traditie voort. Het museum kent drie Beminnaer-va-
rianten, met elk zijn eigen privileges en focusgebied. 
Beminnaers van het museum houden van kunst, worden 
enthousiast van de verhalen achter tentoonstellingen 
en ondersteunen het museum vanaf € 1.500 per jaar 
voor tenminste vijf jaar.

Voor Beminnaers gaan deuren open die voor ande-
ren gesloten blijven. De directeur en het museumteam 
geven tijdens speciale evenementen een kijkje in 
de keuken van het museumwezen en de kunstsector. 
In 2017 was er een exclusieve mini-Kunstshow door 
Katrijn Van Bouwel, werd een bezoek gebracht aan 
het restauratieatelier van het museum en het depot om 
van heel dichtbij de nieuwste aankoop van het muse-
um te bestuderen. Beminnaers ontvingen aan het eind 
van het jaar een preview van de tentoonstelling De 
kunst van het Lachen door conservator Anna Tummers. 
Vurige Beminnaers bezochten samen met directeur Ann 
Demeester Documenta 14 in Kassel. 

In 2017 zijn zeven nieuwe Beminnaers(echtparen) 
ingestapt. Daarmee is het jaar afgesloten met 29 Be-
minnaers(echtparen) met een gemiddelde donatie van 
€ 2.900 per jaar. De totale Beminnaerskring bestond in 
2017 uit 52 personen waarvan 48% vrouw en 52% man. 
De gemiddelde leeftijd van een Beminnnaer was 63 
jaar. De meeste Beminnaers van het Frans Hals Museum 
komen uit Bloemendaal (59%), gevolgd door Haarlem 
(17%), Heemstede en Amsterdam (beiden 10%). 
 

Evelyn Taocheng Wang Allegory of Transience Haarlemse Lente
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PERSONEEL EN  
ORGANISATIE 
ORGANOGRAM 

Adjunct directeur 
Denise de Boer

Coördinator  
Fondsenwerving en  

relatiebeheer
Emma Swaan

Directie Assistent
Marieke van der Peet

Secretariaat
Judith Reitsma-Harren

Roxana Srodzinski

Hr Advisseur
Gwen Nijbroek-Breuer

Hoofd Bedrijfsvoering 
en Financiën

Rob de Nieuwe

Hoofd Collecties
Marrigje Rikken

Hoofd Productie
tentoonstellingen
Susanna Koenig

Hoofd Publiekszaken
Bas van Donselaar

Directeur 
Ann Demeester

Hoofd Bedrijfsvoering 
en Financiën

Hoofd Collecties Hoofd Productie
Tentoonstelling

Hoofd Publiekzaken

Hoofd Facilitaire
Dienstverlening

John Buch

Hoofd Balie en 
Beveiliging

Ron van den Broek

Financieel
Administratief 
medewerkster
Rita Weijers

Restaurator
Liesbeth Abraham

Mirelle te Marvelde 
Jessica Roeders

Jr. Registrar

Conservator Oude 
Kunst

Anna Tummers

Educatie en  
Publieksbegeleiding

Coördinator
Publieksbegeleiding

Neeltje Köhler

Coördinator Edu-
catie, Exploratie en 
Publieksbegeleiding

(EEP)
Geert-Jan Davelaar

Jr. Medewerker EEP
Meike Scholten

Coördinator 
Communicatie 
FHM | DHH

Annelieke van Halen

Coördinator PR en 
Marketing 

FHM | DHH
Monique van Royen

Conservator 
Moderne Kunst

Antoon Erftemeijer

Conservator  
Hedendaagse  Kunst

Melanie Bühler

Associate Curator

Registrar
Karien Beijers

Projectmedewerker 
Ontzameling

Joke van Haren
tot 1-10-2017*

Depotbeheerder
Erik van Rossum

Behoudsmw
Rob van der Dussen

Medew Balie & 
Publieksinformatie

Laura Alting
Sandy Bersee
Piet Hoogland

Annelies de Nijs
Ellen van Riessen

Otto Schilling
Ben Suringbroek
BPI/Timmerman
Gerard Nijssen

Telefonist Bob Smit

Bedrijfscoördinator
Rien Broertjes
Sabine Dol

Medewerker Tech-
nische Installaties
Herman Bessels

Medew Technische 
Dienst

Ulric Roldanus
Wilfred Zwart
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Bezetting
Eind 2017 kende het museum een formatie van 35,6 fte, verdeeld over 46 medewerkers. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van de inzet van medewerkers via Paswerk en Uitzendbureau Ervaren Jaren. Er wordt een ruimhartig stage-
beleid gevoerd, zodat studenten tijdens hun studie reeds werkervaring op kunnen doen. Sinds 2013 is het museum 
ook een Erkend Leerbedrijf.

Directie
Ann Demeester – directeur

Denise de Boer – adjunct directeur 

Secretariaat
Marieke van der Peet – directie-assistent (vanaf 15 mei)
Judith Reitsma-Harren – administratief secretarieel medewerker
Roxana Srodzinski – administratief secretarieel medewerker (vanaf 1 februari)

Fondsenwerving en Relatiebeheer
Emma Swaan – coördinator fondsenwerving en relatiebeheer

HR
Gwen Nijbroek-Breuer – HR adviseur

Afdeling Collecties
Marrigje Rikken – hoofd (vanaf 1 oktober)
Joke van Haaren – projectmedewerker collectie (tot 1 oktober)
Karien Beijers – registrar collecties
Erik van Rossum – depotbeheerder 
Liesbeth Abraham – restaurator
Mireille te Marvelde – restaurator
Jessica Roeders – restaurator

Afdeling Productie Tentoonstellingen
Susanna Koenig – hoofd

A.I.A. Demeester
Vrouw 
27-03-1975

Haar nevenfuncties zijn:
· Sinds 2017: Bestuurslid van De Vleeshal in Middelburg, centrum voor hedendaagse kunst.
· Sinds 2017: Vaste bijdrage aan het TV-programma Buitenhof, rubriek Schuim & As - VPRO
· Sinds 2016: Presentator, vaste bijdrage aan het TV-programma Nu te Zien - AVROTROS
· Sinds 2015: Bestuurslid van Veem  House for Performance, productiehuis voor Amsterdams dans- en perfor
 mance talent. 
· Sinds 2009: Bestuurslid van de Stichting Akhet/Uitgeverij Octavo, verantwoordelijk voor uitgaven van 
 Nederlandse vertalingen van filosofen als Schiller, Ranciere, Deleuze en Daney
· Tot 2017: Bestuurslid Kunsten ‘92

D. S. de Boer
Vrouw
22-01-1984

Haar nevenfuncties zijn:
· Sinds 2018: Jurylid Museumtalent 2018 sinds april 2018
· Sinds 2017: Bestuursvoorzitter Stichting voordekunst sinds juni 2017
· Sinds 2016: Redactieraadlid Museumcongres 2017-2018 sinds december 2016
· Sinds 2016: Vakjurylid Sponsorringen Kunst & Cultuur sinds juli 2016
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Anna Tummers – conservator oude kunst
Marrigje Rikken – associate conservator oude kunst (tot 1 oktober)

Jasper Hillegers – assistent conservator oude kunst (tijdelijk, tot 1 januari 2018)
Antoon Erftemeijer – conservator moderne kunst
Melanie Bühler – conservator hedendaagse kunst (vanaf 1 september)
Pauline Stoopman – junior registrar (tot 1 april)
Merve Acikgöz – junior registrar tentoonstellingen (vanaf 18 april)

Afdeling Publiekszaken
Bas van Donselaar – hoofd
Charlotte Wiethoff – coördinator educatie (tot 1 februari)
Geert-Jan Davelaar – coördinator educatie, exploratie en publieksbegeleiding (vanaf 1 augustus)
Annelieke van Halen – coördinator marketing, communicatie De Hallen Haarlem
Monique van Royen – coördinator marketing, communicatie Frans Hals Museum
Neeltje Köhler – coördinator publieksbegeleiding
Meike Scholten – junior medewerker educatie, exploratie en publieksbegeleiding (vanaf 22 november)

Afdeling Bedrijfsvoering en Financiën
Rob de Nieuwe – hoofd
Rita Weijers – boekhoudkundig medewerker

Facilitaire Dienstverlening
John Buch – hoofd
Herman Bessels – technisch medewerker klimaat en verlichting (vanaf 1 september)
Ulric Roldanus – medewerker technische dienst
Wilfred Zwart – medewerker technische dienst (vanaf 1 juli)
Rob van der Dussen – medewerker technische dienst

Balie en Beveiliging
Ron van den Broek – hoofd
Rien Broertjes – teamcoördinator
Sabine Dol – teamcoördinator
Laura Alting – baliemedewerker
Sandy Bersee – baliemedewerker
Anja Brakman – baliemedewerker
Louise van Dam – baliemedewerker
Piet Hoogland – beveiligingsmedewerker
Fred Lagerweij – beveiligingsmedewerker
Jaap van Munster – beveiligingsmedewerker
Annelies de Nijs – baliemedewerker
Gerard Nijssen – beveiligingsmedewerker/ medewerker technische dienst bij tentoonstellingen
Ellen van Riessen – beveiligingsmedewerker
Otto Schilling – beveiligingsmedewerker
Bob Smit – telefonist
Ben Suringbroek – beveiligingsmedewerker
Monique Wentink – beveiligingsmedewerker
Paulien Wijker – baliemedewerker

Inhuur en detachering 
Rixt Hulshoff Pol – educatie
Sophie Rietveld – fondsenwerving
Tony Hofman – productie tentoonstellingen
Renée Jongejan – interim adjunct directeur (tijdens zwangerschapsverlof Denise de Boer)
Patrick Vlegels – projectadviseur en -medewerker bij het strategische project ‘Synergie’ (29 augustus 2016 t/m 27 
augustus 2017)
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Suzan Visser – HR
Jill Pisters – Publiekszaken
Elvie Casteleijn – Publiekszaken
Laura Eijpe – Publiekszaken

Stagiaires 
Julie Boodt
Vivian Zavataro
Tonke van de Sluijs
Liselotte Gertenbach
Hanna Mullers
Eva Zoetemeijer

Vrijwilligers / Werkervaringsplaatsen
Arjanti Sosrohadikoesoemo
Elizabeth Vrijdaghs
Fleur Kronenberg
Willemijn Iest
Luc van der Vlugt

Rondleiders 
Evelyn Cnossen
Melanie Ciurai
Chantal Cossais
Giulia Franceschini
Maaike Glerum
Peter van Graafeiland
Michiel Kersten
Willien Korthals Altes (gastvrouw)
Sara van der Linde
Luitgard Maassen
Emmelie de Mol van Otterloo
Maya Mutlu
Rian Peeperkorn
Martijn Pieters
Renee Roebbers
Lotte Souwer 
Veronique Steijn
Anette Vorderhake
 
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging bestond uit Annelieke van Halen, Monique van Royen en Annelies de Nijs. 
Overleg met de Directie vond vier keer plaats.

Bedrijfsvoering
Het belangrijkste aandachtspunt voor bedrijfsvoering is het zo adequaat mogelijk ondersteunen van alle aspecten 
van de museale werking. Voor dit onderdeel betekent dit vooral het ondersteunen bij op- en afbouw van tentoon-
stelling, het beheer van de beide gebouwen in brede zin en zorgen voor de dagelijkse ontvangst van het publiek.  
In 2017 zijn voor beide gebouwen werkzaamheden verricht teneinde het certificaat brandveiligheid te verkrijgen. 
Deze werkzaamheden betroffen vooral het inregelen van de diverse systemen en aanpassingen in het gebouw 
aan de nieuwe eisen. Het benodigde certificaat is begin 2018 toegekend. In de loop van 2017 is de bedrijfsvoe-
ring opnieuw beoordeeld ten behoeve van het Green Key-keurmerk (voor duurzame bedrijven in de recreatie- en 
vrijetijdsbranche en de zakelijke markt). Dit heeft ertoe geleid dat de locatie Groot Heiligland het predicaat Goud 
heeft verkregen. Op het gebied van beveiliging zijn er voor de betrokken functionarissen diverse trainingen  
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georganiseerd. Het onderdeel ‘veilige luchtvracht’ is als opleiding voor diverse medewerkers toegevoegd.

Samenwerkingsverbanden 
Ook in 2017 zocht het museum de samenwerking met andere organisaties. Op lokaal niveau continueerde het mu-
seum het overleg en de samenwerking met de andere Haarlemse culturele instellingen in ondermeer de vorm van 
het zogenaamde G8 overleg; met de bibliotheek werd opgetrokken bij de organisatie van de Kijkclubavond. Ook 
reeds ingezette projecten kregen een vervolg, zoals de Haarlemse Lente, Eerste Hulp bij Kunst (onder de nieuwe 
naam Rondje Kunst) en het Haarlem Cultuur Festival. Hedendaagse kunst werd gepresenteerd op de jaarlijkse Park-
sessies. Gezamenlijk slaagden de instellingen en Haarlem Marketing er in om het Museumcongres in oktober 2017 
naar Haarlem te halen.

Met Teylers Museum blijft het museum het succesvolle combiticket uitgeven en zijn uitgebreide besprekingen ge-
voerd over verregaande samenwerking voor het najaar van 2018 als beide musea twee grote, internationaal 
aansprekende tentoonstellingen presenteren. De samenwerking concretiseert zich tot een (deels) gezamenlijk mar-
ketingbeleid (een krantenbijlage, een presentatie op de Uitmarkt en gezamenlijke media-inkoop), een combiticket 
voor beide tentoonstellingen en een gezamenlijk ticketplatform voor beide tentoonstellingen.

In Nederland werd door Anna Tummers, conservator oude kunst, onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, het Rijksmuseum (Amsterdam), de Gemäldegalerie 
(Berlijn) en het Metropolitan Museum of Art (New York)

In het kader van het stimuleren van jong talent werd opnieuw een samenwerking aangegaan met de Gerrit Rietveld 
Academie, afdeling Keramiek waarbij studenten nieuwe vazen ontwierpen in het kader van de jaarlijkse presentatie 
Museum in Bloei. Met het oog op het bevorderen van jong ontwerptalent werd voor de vormgeving van museumma-
gazine TOON gekozen voor Marie Højlund. 

Op internationaal niveau werd de langdurige uitwisseling met Museum M in Leuven gecontinueerd. Gelegenheids-
samenwerkingen waren er onder andere nationaal en internationaal met Kunsthalle Winterthur, Kunsthal Aarhus 
(coproducenten What The Heart Wants van Cécile B. Evans), de Appel arts centre (coproductie werk Hiwa K), 
Textielmuseum Tilburg (productie werk Richard Tuttle) en met het Szépmévészeti Múzeum, Boedapest. 

Humor. 101 jaar lachen om kunst Humor. 101 jaar lachen om kunst
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SYNERGIE
Het museum heeft in 2017 concrete stappen gezet 
in de realisatie van de nieuwe museumvisie, welke 
directeur Ann Demeester in 2014 presenteerde. Een 
belangrijk onderdeel van deze nieuwe visie is een her-
positionering van het Frans Hals Museum en De Hallen 
Haarlem als één transhistorisch museum waar kunst uit 
het heden en verleden samenkomen. Het strategische 
project wordt intern aangeduid als het ‘Synergie-
project tussen het Frans Hals Museum en De Hallen 
Haarlem’ en is begin 2016 van start gegaan.  

Voor dit grootschalige project is een projectorganisa-
tie opgezet met meerdere projectteams en een kern-
team dat de besluiten neemt en het overzicht behoudt. 
De adjunct directeur is de ‘technisch’ projectleider, zij 
houdt de planning in de gaten en is het eerste aan-
spreekpunt voor externen. Het museum wordt in dit 
Synergieproject bijgestaan door communicatiebureau 
KesselsKramer en architectenbureaus SO-IL en Mees-
Visser. 

In 2017 zijn drie processen simultaan gestart: het 
ontwikkelen van een geheel nieuwe, frisse huisstijl, een 
prikkelende tentoonstellingsprogrammering met een 
vernieuwde collectieopstelling én de make-over van 
beide historische museumlocaties. De nieuwe huisstijl 
en tentoonstellingsprogramma werden in maart 2018 
gelanceerd, de verbouwing volgt daarna. 
KesselsKramer ontwikkelde de nieuwe huisstijl, waarin 
oude en nieuwe kunst samenkomen en waar de wens 
van het museum om een ontmoetingsplek voor Haar-
lemse bewoners en bezoekers te zijn tot uiting komt. 
Alle huisstijlproducten werden gaandeweg het jaar 
ontworpen, van enveloppen tot visitekaartjes. De 
nieuwe website was daarbij het grootste onderdeel 
en vergde veel tijd en aandacht. Ook werd in samen-
spraak met KesselsKramer een lanceringscampagne 
voor het nieuwe museum bedacht.  

Het tentoonstellingsprogramma van het nieuwe Frans 
Hals Museum is in 2017 nader uitgewerkt en gaat vanaf 
maart 2018 uit van drie smaken: oude meesters, heden-

daagse kunst en de mix van deze twee. De nieuwe col-
lectieopstelling vertrekt vanuit onze naamgever Frans 
Hals en zal een mix van oude en nieuwe kunst zijn. 

In 2017 hebben het architectenteam van SO-IL en 
MeesVisser een Voorlopig Ontwerp voor het nieuwe 
Frans Hals Museum opgeleverd. De verbouwing is 
erop gericht om van het museum een (nog meer) gast-
vrije en huiselijke plek te maken. Eén museum op twee 
locaties waar de bezoeker op een plezierige, ver-
rassende en inhoudelijke doch toegankelijke manier 
kennis maakt met een mix aan oude en hedendaagse 
kunst. Concreet betekent dit dat de publieke ruimtes 
(entreegebied, winkel en café) zullen worden aange-
pakt. Ook de routing en zichtbaarheid van beide loca-
ties worden verbeterd. Het Voorlopig Ontwerp is op 
meerdere momenten door de Directie gepresenteerd 
aan de Gemeente Haarlem, de pers en overige stake-
holders. De volgende fase (de definitief ontwerp-fase) 
zal starten, nadat de benodigde financiering gereali-
seerd is.

A Global Table
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ONDERZOEK 
FRANS HALS 

NWO-ONDERZOEK
 
Frans Hals geldt als een van de drie grootste schilders 
uit de Nederlandse Gouden Eeuw, samen met Rem-
brandt en Vermeer. Naar de precieze omvang van het 
oeuvre van Frans Hals is nog maar weinig diepgaand 
onderzoek gedaan. Ook is er weinig technisch-ma-
terieel onderzoek verricht naar Hals in vergelijking 
met Rembrandt en Vermeer. Het Frans Hals Museum is 
onder leiding van Anna Tummers, conservator oude 
kunst van het museum, daarom een onderzoeksproject 
gestart dat wordt gefinancierd door NWO. Het doel 
is inzicht te krijgen in de criteria die kenners gebruikten 
en gebruiken bij het bepalen of een schilderij een  
échte Frans Hals is of niet.  

In samenwerking met het Rijksmuseum (Amsterdam), de 
TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, de Gemäl-

degalerie (Berlijn) en het Metropolitan Museum of 
Art (New York) wordt bovendien nieuw onderzoek 
verricht om te testen of deze criteria aan vervanging 
of uitbreiding toe zijn. In 2017 zijn op zaal zes enorme 
groepsportretten van schutters millimeter voor milli-
meter gescand met een macroröntgenfluorescentie-
scanner (MA-XRF). Ook zijn grootschalige infrarood-
reflectogrammen gemaakt en loodisotopenanalyses 
uitgevoerd. De nieuwe inzichten die uit het onderzoek 
voortkomen, leveren de bouwstenen voor een grote 
tentoonstelling die in 2020 in Haarlem en Berlijn te zien 
zal zijn.

ONDERZOEK RESTAURATIE

Gedurende vier jaar zijn de drie regentenportretten 
van Frans Hals uitvoerig onderzocht en gerestaureerd 

Scanproject in Schutterszaal Frans Hals Museum
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in het restauratieatelier van het Frans Hals Museum. 
Het betreft de Regenten van het St. Elisabeths Gast-
huis (1641), de Regenten van het Oudemannenhuis en 
de Regentessen van het Oudemannenhuis (beide ca. 
1664). De laatste keer dat de drie werken volledige 
restauraties ondergingen was een kleine honderd jaar 
geleden. De recente restauratie was noodzakelijk 
voor het behoud van de kunstwerken voor de toe-
komst, maar ook vanwege de slechte esthetische toe-
stand. Gele vernislagen, oude verkleurde retouches en 
overschilderingen werden verwijderd, de randen van 
het doek werden verstevigd en beschadigingen gere-
toucheerd. Door de restauratie zijn de compositie en 
de verfstreken van Frans Hals weer beter zichtbaar.

Het onderzoek heeft tijdens de recente restauratie 
veel nieuwe inzichten opgeleverd aangaande de 
werkwijze van Frans Hals, de oorspronkelijke verschij-
ningsvorm van de schilderijen en de mate waarin ze 
in de loop der tijd veranderd zijn. Zo bleken bijvoor-
beeld de tafelkleden en gordijnen in de Regenten en 
Regentessen van het Oudemannenhuis sterk verkleurd. 
Oorspronkelijk waren ze grijs-groen.

De regentenstukken worden vanaf 18 januari 2018 
weer voor het eerst tezamen op zaal getoond. Over 
het jarenlange restauratietraject hebben Marcel van 
der Velde en Krista Arriëns de televisiedocumentaire 
Dichter bij Hals (AVROTROS) gemaakt, die in januari 
2018 is uitgezonden. De restauratie en het onderzoek 
werden mogelijk gemaakt dankzij de BankGiro Lote-
rij, Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem, Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds dankzij zijn Atelierpraktijkenfonds.

FRANS HALS KENNISCENTRUM

In opdracht van het museum voerde zelfstandig pro-
jectleider Wietske Donkersloot een haalbaarheids-
onderzoek uit met als doel de verschillende mogelijk-
heden voor het beoogde Kenniscentrum in kaart te 
brengen, inclusief de daarbij benodigde investering in 
tijd en geld, de gewenste organisatievorm en partner-
ships. Dit onderzoek liep van 1 september 2016 tot 31 
maart 2017 en werd gefinancierd door een projectbij-
drage van het Mondriaan Fonds. 
 
De concrete opgave was om drie scenario’s te schet-
sen voor het Kenniscentrum, waar het museum ver-
volgens in 2018 een keuze uit zou maken op basis van 
de eigen voorkeur en de financieringsmogelijkheden. 
In het kader van het onderzoek voerde Donkersloot 
een omgevingsverkenning uit, sprak zij diverse muse-
ummedewerkers en interviewde zij 47 respondenten 

(stakeholders en oude meester-experts). Elf van hen 
zijn betrokken (geweest) bij vergelijkbare initiatieven 
rondom andere kunstenaars of onderwerpen waar 
lering uit getrokken kan worden. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek mondde uit in een lijvig 
rapport en bijhorende werkdocumenten. In het najaar 
van 2018 ontwikkelt het museum op basis van dit rap-
port een projectplan dat in 2020 tot de lancering van 
het Kenniscentrum moet leiden. 
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GOVERNANCE
  

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 Toe-
zichtmodel zoals dat is beschreven in de Governance 
Code Cultuur.

De Raad van Toezicht is in 2017 vijf keer bijeenge-
komen – op 7 maart, 11 april, 8 juni, 11 september en 
11 december. De Raad heeft zijn goedkeuring verleend 
aan de jaarrekening 2017 en de begroting 2018. Daar-
naast zijn aankoopvoorstellen besproken, alsook de 
plannen die het museum ontwikkelt om zijn ambities in 
inhoudelijke en financiële zin waar te maken.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

In 2017 zijn de regels van de Governance Code 
Cultuur integraal toegepast. De directeur is verant-
woordelijk voor de strategie en de operationele 
gang van zaken van het museum. De Raad van Toezicht 
houdt toezicht op de uitvoering van het goedgekeur-
de beleid en de kwaliteit van de organisatie en het 
management. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks 
of de stichting de Governance Code Cultuur naar 
behoren toepast. De Auditcommissie overlegt namens 
de Raad van Toezicht meerdere keren per jaar met de 
Directie en het hoofd Financiën & Bedrijfsvoering, en 
daarnaast eenmaal per jaar met de accountant van het 
museum, en rapporteert de bevindingen aan de Raad 
van Toezicht. 

De Directie-, Raad van Toezicht- en Auditcommissie-
reglementen zijn in 2017 nageleefd en zijn geheel in 
lijn met de Governance Code Cultuur.

 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals  
Museum | De Hallen Haarlem is als volgt samenge-
steld:

Frans Corpeleijn – voorzitter 
Voorheen (managing)partner Stibbe advocaten; 
thans toezichthouder ondernemingen in Nederland en 
België.

Bartout Gieben
Senior Consultant bij Pentascope.

Mireille Kok
Voorheen marketing & exploitatiemanager science 
museum NEMO, zakelijk manager Droog Design, hoofd 
Corporate communicatie Koninklijke Bibliotheek; thans 
Transitiemanager bij de Koninklijke Bibliotheek en be-
stuurslid van Stichting Bibliographie Linguistique.

Wietze Reehoorn
Lid Raad van Bestuur ABN AMRO Bank, lid Raad van 
Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, lid Raad van 
Commissarissen Stichting Amsterdam Institute of Finan-
ce, lid Raad van Toezicht Stichting Topsport Communi-
ty, bestuurslid Abe Bonnema Stichting.

Thérèse van Schie
Voorheen marketing-directeur Unilever/ICI, direc-
teur Amsterdams Uitburo; thans eigen adviespraktijk, 
bestuurslid Vereniging Rembrandt, bestuurslid Museum 
Hermitage aan de Amstel, vice-voorzitter bestuur 
Amsterdamse Kunstraad.

Marieke Bax – afgetreden per 11 april 2017
Voorheen hoofd Mergers & Acquisitions Sara Lee 
Corporation; thans adviseur en verscheidene commis-
sariaten plus toezichthoudende functies in de profit en 
non-profit sector.
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Linda van Dooren-Hovius – afgetreden per 11 april 
2017
Managing Partner Aberkyn en toezichthouder/
bestuurslid bij diverse organisaties in de profit en 
non-profit sector.

Ruud Hendriks – afgetreden per 11 april 2017
Co-founder Startupbootcamp, Innoleaps & The Talent 
Institute.

Jan Maarten de Jong – afgetreden per 11 april 2017
Voorheen lid Raad van Bestuur ABN AMRO Bank; 
thans lid diverse Raden van Commissarissen in binnen- 
en buitenland.
 

AUDITCOMMISSIE

De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid 
van de Raad van Toezicht, belast met het houden van 
toezicht op de financiële gang van zaken binnen de 
Stichting in het algemeen en daarnaast met de toetsing 
van de werking van de administratieve organisatie, in 
het bijzonder de betalingsorganisatie en de planning 
en control cyclus.
In het voorjaar werd met veel dank voor hun inzet en 
kunde afscheid genomen van Jan Maarten de Jong en 
Marieke Bax als respectievelijk voorzitter en lid van 
de auditcommissie. De auditcommissie bestaat sinds-
dien uit Wietze Reehoorn en Bartout Gieben. 
In 2017 heeft de auditcommissie erop toegezien dat de 
interne controlesystemen werden nageleefd en waar 
nodig aangescherpt vanwege het beperkte weer-
standsvermogen van de stichting. De auditcommissie 
heeft daarnaast toezicht gehouden op de uitgaven en 
investeringen van het Synergieproject, welke buiten 
de normale exploitatie vallen. Ook is in samenspraak 
met de auditcommissie de opzet van de exploitatiebe-
groting verbeterd, waardoor de kosten en financiering 
van de tentoonstellingsprojecten transparanter wor-
den weergegeven. De in 2016 opgestelde risicopara-
graaf is besproken en geëvalueerd, maar behoefde 
geen actualisatie. 
 

RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies is in 2017 driemaal bijeengeko-
men – op 1 februari, 13 april en 7 december. In iedere 
vergadering van de Raad van Advies bespreekt de 
directeur de gang van zaken en de plannen voor de 
twee musea, waarna ruimte is voor vragen en sugges-
ties van de individuele leden van de raad. De verga-
deringen werden bijgewoond door Frans Corpeleijn, 
voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Advies van de Stichting Frans Hals  
Museum | De Hallen Haarlem was in 2017 als volgt 
samengesteld:

Bakker, Jack
Beljaarts, Dirk
Bey, Jurgen
Boer, Cees
Broekers-Knol, Ankie
Bruin, Aveline de
Dijk, Joris van
Dorresteijn, Tom
Heemskerk, Frank
Houben, Frank
Leysen, Thomas
Maegdenberg, Ingrid van de
Muinck Keizer, Erik de
Nagel, Tanja
Reinink, Simon
Stevens-Meeuwis, Ciel
Vellekoop, Rob
Zoetmulder, Bartjan
Corpeleijn, Frans (voorzitter RvT)
Buchem, Cees van(voorzitter Vereniging van Vrienden 
van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem)

De Raad van Advies nam in 2017 afscheid van de  
volgende leden:

Barth, Marleen
Bolhuis-Eijsvogel, Marjolein
Driessen, Hendrik
Kramer, Gert-jan
Krimpen, Wim van
Kwaks, Esther
Mayer, Patrick
Schipper, Toon
Ubbens, Jop
Schlatmann, Tom 
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BERICHT VAN DE 
VOORZITTER VAN DE 
VERENIGING VAN 
VRIENDEN 
2017 was het jaar waarin het museum zijn masterplan 
voor een vernieuwd Frans Hals Museum ontvouwde, er 
flink wat wijzigingen in de organisatie van de Vereni-
ging van Vrienden plaatsvonden en de Roemers zich 
als solide onderdeel van de Vrienden vestigden. In dit 
verslag neem ik u met trots mee langs de belangrijkste 
gebeurtenissen van 2017. 

BIJDRAGE AAN HET MUSEUM

Een van de belangrijkste doelen van de Vrienden is het 
leveren van bijdragen aan projecten die belangrijk 
zijn voor het museum, maar moeilijk of niet te financie-
ren zijn. In 2017 hebben de Vrienden op de volgende 
wijzen financiële bijdragen verricht:
▪	  € 17.500,- bijdrage aan Studio HaHaHals, een 

fotostudio waar families in de huid van 17e-eeuwse 
personages kunnen kruipen en een groepsportret 
kunnen maken;

▪	  € 5.000,- bijdrage aan de uitgave van TOON, het 
eigen museummagazine.

▪	  € 100.000,- bijdrage aan aankoop Nicolaes Pietersz         
Berchem, Callisto door Jupiter bespied.

VRIENDEN

Het aantal leden bedroeg per 31 december 2017 
ruim 1.600, waaronder circa 120 Roemers. Ondanks 
het feit dat dit lager is dan het jaar daarvoor, zijn de 
inkomsten uit contributies en overige inkomsten in 2017 
vrijwel gelijk gebleven.

 
WINKEL

De winkel van het Frans Hals Museum wordt bemand 
en gemanaged door de Vrienden. Het personeel van 

de winkel bestaat uit een team van 56 enthousiaste 
vrijwilligers. Organisatie en inkoop wordt verzorgd 
door de winkelcommissie. Deze bestond in 2017 uit: 
Marie Louise van den Abbeelen (voorzitter), Jolanda 
Boerstra (secretaris), Willemijn van Gasteren (in-
koop), Nel Schuil (winkelbeheer) en Ank van Megge-
len (roosterbeheer). De commissie heeft zeven keer 
vergaderd. Natuurlijk zijn de ontwikkelingen in het 
museum met betrekking tot het huwelijk en het master-
plan belangrijke aandachtsgebieden geweest. De win-
kelcommissie heeft zich ingespannen de gastvrouwen 
zo veel mogelijk hieromtrent op de hoogte te houden 
door middel van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 
voorlichtingsbijeenkomsten. In 2017 is het teamver-
sterkt met zes nieuwe gastvrouwen. Helaas heeft de 
enige gastheer in de Vriendenwinkel in januari 2018 
afscheid genomen. De winkel kende financieel een 
goed jaar. De omzet steeg, de inkoopkosten daalden. 
Het resulteerde in een resultaat van ruim € 45.000,- dat 
als inkomsten door de Vrienden wordt geboekt.

ACTIVITEITEN 

Om Vrienden nauwer te betrekken bij het museum or-
ganiseren we jaarlijks een aantal activiteiten. Met een 
gevarieerd aanbod proberen we de kennis over en 
het enthousiasme voor de collectie en tentoonstellin-
gen van het museum verder te vergroten.

▪	  Op 9 april organiseerden we speciaal voor de 
Vrienden een lezing over China. Schrijfster Lulu 
Wang en kunstenaar Cees Krijnen lichtten toe hoe 
zij zijn beïnvloed door China en de Chinese cultuur. 
Tijdens de lezing werd voor het eerst speciaal voor 
kinderen een workshop georganiseerd. 

▪	  Zoals gebruikelijk wordt tweemaal per jaar een 
avond georganiseerd speciaal voor de Roemers. 
Op 1 juni kwamen 65 Roemers bijeen in De  



40
4040

Hallen voor een wijn- en kunstproeverij. Tijdens 
een zomers zwoele avond proefden zij van het 
aanbod van de Haarlemse wijnkoper Okhuysen en 
de kunst uit de Humor-tentoonstelling. In de winter, 
op 23 november, kwamen opnieuw zo’n zestig Roe-
mers samen. Dit keer in het Frans Hals Museum waar 
zij, behalve een heerlijk diner een workshop Visual 
Thinking Strategies kregen voorgeschoteld.

▪	  Restauratoren Mireille te Marvelde en Liesbeth 
Abraham verzorgden op 24 september een zeer 
boeiend programma over de restauratie van de 
drie regentenportretten voor ruim vijftig belang-
stellenden. Niet alleen de deelnemers waren 
bijzonder enthousiast, ook de restauratoren zelf: 
“Het is juist zo leuk om aan de Vrienden de bijzon-
dere details te tonen, die je met het blote oog niet 
kunt zien.” Ook tijdens deze lezing was er voor de 
kinderen weer een leuke activiteit in het atelier van 
Tanja Kuipéri.

▪	  De succesvolle tentoonstelling De kunst van het la-
chen. Humor in de Gouden Eeuw was de aanleiding 
voor een gloedvolle en zeer interessante lezing 
van conservator Jasper Hillegers op 19 november. 
Zijn enthousiasme over schilderijen met diverse sca-
breuze en boertige taferelen bracht hij moeiteloos 
over op de 25 aanwezige Vrienden. 

▪	  13 december was in 2017 de tweede woensdag van 
de maand en trouwe Vrienden weten wat dat be-
tekent: de Soirée. Net als vorig jaar zetten Marja 
Ploeger en Marjo Pompen, dit jaar ondersteund 
door Marjan Bijkersma, weer een geweldige avond 
neer. Verhalen over humor in de Gouden Eeuw 
werden opgevrolijkt door eigentijdse cabaretiers, 

grappige muzikanten en buitengewone hapjes. 

COMMUNICATIE

Dit jaar werd acht keer de digitale nieuwsbrief van 
de Vrienden verstuurd, opgemaakt door Femke Kolff, 
Monique van Royen en Layla Wijsmuller (fotogra-
fie). In 2017 kregen de Vrienden hun eigen pagina op 
Facebook. Eind 2017 volgden zo’n 150 mensen die 
pagina. In de laatste maanden van 2017 is een adver-
tentie-campagne op Facebook opgezet, waarmee 
22.000 personen zijn bereikt. Het streven is het aantal 
Facebook-volgers in 2018 stevig te verhogen en de 
pagina actief in te zetten bij de communicatie met de 
Vrienden. Het blad TOON kwam één keer uit in 2017. 
Behalve een financiële bijdrage van € 5.000,- leverden 
de Vrienden in de persoon van Deirdre Enthoven ook 
een redactionele bijdrage.
Na de bestuurswisselingen is nadrukkelijk geïnvesteerd 
in de kennismaking en samenwerking met Directie en 
medewerkers van het museum. Dit verliep zeer plezie-
rig en constructief. Het bestuur wil hen dan ook heel 
hartelijk danken voor hun betrokkenheid bij de Vereni-
ging. Onze grootste dank gaat uit naar alle Vrienden 
die ook dit jaar weer het museum hebben gesteund. 
Dankzij onze leden kunnen we voor het museum een 
belangrijke bron van steun zijn, in financiële en in 
niet-financiële zin. Het bestuur is iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen daar zeer erkentelijk voor!

Cees van Buchem
voorzitter

De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw
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TOELICHTING BIJ 
SAMENGEVATTE 
JAARREKENING
Grondslagen bij de jaarrekening 
De jaarrekening van de Stichting Frans Hals Museum  
| De Hallen Haarlem is opgesteld in overeenstemming 
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaglegging voor organisaties 
zonder winststreven, zoals vastgelegd in richtlijn rj 640 
Organisaties zonder winststreven. De waardering van 
de activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Activa 
en passiva worden over het algemeen opgenomen  
tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover 
deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen en indien deze 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

BEGROTING 

De vergelijkende begrotingscijfers zijn ontleend aan 
de begroting zoals deze in de vergadering van 24 
april 2018 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
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FINANCIEEL
VERSLAG

  76.230
  76.230 

  547.101 
  482.829 
  1.029.930 

  1.106.160 

  96.960 
  96.960

  352.328 
  89.660 
  237.446 
  679.434 

  1.871.276 
  1.871.276 

  3.753.830 

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
Machines, apparatuur en 
installaties
Verbouwingen

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vaste activa

Voorraden
Voorraad catalogi en museumkaarten

Vorderingen
Vorderingen
Belastingen en premies
Overlopende activa

Liquide middelen
Totaal liquide middelen

Totaal activa

  -         
  -   

  558.449 
  421.073 
  979.522 

  979.522 

  99.204 
  99.204 

  124.879 
  115.244 
  290.683 
  530.806 

  2.457.371 
  2.457.371 

  4.066.903 

31 december 2017 31 december 2016

Balans per 31 december 2017
(in euro’s; na verwerking resultaat)
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Aankoopfondsen

31 december 2017 31 december 2016

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Algemene reserve
Bestemmingsfonds expertisecentrum
Bestemmingsfonds Beminnaers

Fonds heer en mevrouw De Man
Aankoop- en restauratiefonds

Voorziening jubilea

Overige schulden

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

Totaal passiva

  10.054 
  253.639 
  259.500 
  523.193 

  674.920 
  53.904 
  728.824 

  27.248 
  27.248 

  360.623 
  360.623 

  404.528 
  180.463 
  1.401.789 
  69.263 
  57.899 
  2.113.942 

  3.753.830

  370 
  300.000 
  174.000 
  474.370 

  758.912 
  372.375 
  1.131.287 

  39.271 
  39.271 

  431.250 
  431.250 

  338.039 
  138.389 
  1.292.913 
  167.834 
  53.550 
  1.990.725 

  4.066.903 

Balans per 31 december 2017
(in euro’s; na verwerking resultaat)
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  1.057.507 
  462.981 
  1.575.000 
  483.859 
  184.577

  3.763.924 

  2.429.231 
  604.184

  3.033.415 

  6.797.339 

  2.585.321 
  180.335 
  812.520 
  1.796.448 
  419.910 

  835.274 
  197.844 
  327.209

  7.154.861 

  -357.522 

  3.881 

  -353.641

  85.500 

-83.992 
  -318.471 

  -46.362 
  9.684 

  -353.641

  1.005.000 
  448.000 
  1.575.000 
  462.000 
  135.000

  3.625.000 

  2.610.000 
  430.000

  3.040.000 

  6.665.000 

  2.427.000 
  180.000 
  855.000 
  1.785.000 
  433.000 

  708.000 
  204.000 
  348.000

  6.940.000 

  -275.000 

  4.000 

  -271.000 

  75.000 

-85.000 
  -315.000 

  -20.000 
  74.000

  -271.000 

  935.197 
  283.860 

  611.644 
  113.455

  1.944.156 

  2.589.592 
  488.875

  3.078.467 

  5.022.623 

  2.929.084 
  164.962 
  816.487 
  173.154 
  391.510 

  568.867 
  253.306 
  322.980

  5.620.350 

  -597.727 

  5.934 

  -591.793 

  9.500 

-207.889 

  -   
  -393.404

  -591.793 

Baten

Lasten

Directe opbrengsten
Bijdrage tentoonstellingen
Bijdrage aankopen
Overige bijdragen activiteiten
Indirecte opbrengsten

Totale opbrengsten

Subsidie Gemeente Haarlem
Exploitatiebijdrage
Bijdrage huur en onderhoud

Totaal subsidie

Totale baten

Salarislasten en inhuur
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Aankopen
Collectiefunctie

Bijzondere activiteiten
Publiciteit
Algemene kosten

Totale lasten

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

Saldo rentebaten/-lasten

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming

Toegevoegd aan het bestemmingsfonds
Beminnaers 
Onttrokken aan het aankoop- en restauratie-
fonds
Onttrokken aan Fonds De Man
Onttrokken aan het bestemmingsfonds
expertisecentrum
Onttrokken aan de algemene reserve 

2017
2017
Begroting 2016

EXPLOITATIEREKENING 2017
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Uitgaven

Extra personele inzet restauraties

Frans Hals
Regentessen van het Oudemannenhuis
Regenten van het Oudemannenhuis
Documentaire Dichter bij Hals
Scannen regentenstukken
Jan Salomonsz de Bray, 
Regenten van het Armekinderenhuis
Anoniem
De Rederijkerskamer
De Bray
Gezicht op Rome met de barmhartige Samaritaan
Diversen

Presentatie eigen collectie

Barbaren en Wijsgeren, tentoonstelling 
Humor. 101 jaar lachen om kunst, tentoonstelling 
Humor in de Gouden Eeuw, tentoonstelling 

Totale kosten

Toegekende bijdragen 2017
Bank GiroLoterij
Eigen bijdrage

  49.716 
  130.371 
  27.604 
  39.764 

  26.621 

  9.883 

  24.708 
  27.348 
  336.015 

  76.625 
 16.682 
12.158 

  105.465 

  441.480 

  200.000 
  241.480 
  441.480 

In 2017 zijn de beschikbare middelen aangewend voor restauraties met als zwaartepunt de restauratie van de 
Regentessen van het Oudemannenhuis en de Regenten van het Oudemannenhuis. Het restauratieproces van de  
regentenstukken is vastgelegd in een documentaire. De geheel gerestaureerde schilderijen en de documentaire 
zijn te zien in een aparte tentoonstelling. Voor de presentatie van de eigen collectie is gekozen voor de 
tentoonstellingen Barbaren & Wijsgeren, Humor en Humor in de Gouden Eeuw.

TOELICHTING BESTEDING BANKGIRO LOTERIJ GELDEN 2017
EN OVERIGE RESTAURATIEKOSTEN 
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