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Voorwoord
Stichting Erfgoed Haarlem heeft in april 2020 een nieuw bestuur aangesteld. Na zeven jaar heeft voorzitter
Laura van der Wijden het stokje overgedragen aan Lise Koning, secretaris Anja van Zalinge is vervangen
door Marjorie Vroom en de taken van penningmeester Erica Vos-Meijer zijn overgenomen door Alexander
Leuverink.
De coronamaatregelen hebben een enorm effect gehad op scholen en erfgoedinstellingen. Vanaf maart
konden scholen erfgoedinstellingen niet meer bezoeken. Tot maart hebben 199 scholieren deelgenomen
aan het programma ‘Wie wat bewaart, heeft wat’ bij Teylers Museum.
Museum van de Geest | Dolhuys ontving vanwege een grootschalige verbouwing geen groepen. Sinds eind
november is het museum (in principe) weer geopend voor publiek.
Op 23 november heeft Stichting Erfgoed Haarlem met trots de twee routeboekjes ‘Haarlem door de tijd’ en
‘Haarlem door de tijd: stadsrechten’ gepresenteerd. Een intensief project dat in nauwe samenwerking met
docenten tot stand is gekomen.
Helaas heeft er dit jaar geen editie van Museumnacht Kids plaatsgevonden.
De werkgroep Erfgoed Educatie Haarlem, bestaande uit vertegenwoordigers van alle acht samenwerkende
instellingen, is in 2020 één keer digitaal bij elkaar gekomen om praktische zaken rondom de
coronamaatregelen en het project ‘Haarlem door de tijd’ te bespreken. Verder is er voortdurend
mailcontact geweest over de voortgang van het project en over de consequenties van de maatregelen.
De Stichting ziet 2021 vol goede moed tegemoet!
Lise Koning
Voorzitter Stichting Erfgoed Haarlem

1. Verslag van het bestuur
De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen erfgoedinstellingen in Haarlem

Het ontwikkelen van initiatieven tot samenwerking tussen de erfgoedinstellingen in Haarlem

Het faciliteren van gezamenlijke activiteiten van de erfgoedinstellingen in Haarlem

Het werven van fondsen voor gezamenlijke activiteiten van de erfgoedinstellingen in Haarlem

Het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van het erfgoed in Haarlem

Het bevorderen van de professionalisering van de erfgoedinstellingen in Haarlem
Samen met de werkgroep bestaande uit medewerkers van de erfgoedinstellingen in Haarlem tracht de
Stichting haar doelstellingen te verwezenlijken. De deelnemende instellingen zijn: Archeologisch Museum
Haarlem, Museum van de Geest | Dolhuys, Frans Hals Museum, Museum Haarlem, Historische Vereniging
Haerlem, Noord-Hollands Archief en Teylers Museum. In dit verslag verantwoordt de Stichting haar
activiteiten.

1.1. Doorlopende educatieprojecten
Wie wat bewaart, heeft wat! (WWBHW)
Wie wat bewaart, heeft wat! is een bijzonder project opgezet door de gezamenlijke erfgoedinstellingen in
Haarlem voor leerlingen van de basisscholen van Haarlem en omstreken. Het doel is scholieren kennis te
laten maken met de erfgoedinstellingen van Haarlem, interesse bij hen op te wekken voor het verleden en
hen bewust te maken van het belang van het bewaren van het verleden voor de toekomst.
Alle deelnemende instellingen hebben voor een andere invalshoek van het thema Bewaren gekozen en deze
afgestemd op één van de acht groepen van de basisschool, met uitzondering van de groepen 1 en 2, deze
worden gecombineerd. Bij de ontwikkeling van het programma is goed naar leerkrachten uit het
basisonderwijs geluisterd. Er is rekening gehouden met variëteit, kerndoelen en er is voor aansluiting
gezorgd bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de verschillende leeftijden.
Ontwikkelingen in 2020:
 Door Teylers Museum zijn 199 scholieren ontvangen
 De samenwerking met HART, dat het Cultuurmenu in Haarlem uitvoert, is op dezelfde voorwaarden
voortgezet
 Enkele individuele programma’s zijn voorzien van een update
 Zie voor nadere informatie de website: https://www.erfgoedhaarlem.nl/wie-wat-bewaart/
In 2020 ontving Museum van de Geest | Dolhuys wegens grootschalige verbouwing geen boekingen. De
Grote of St. Bavokerk en Bibliotheek Zuid-Kennemerland bieden het programma vanaf 2020 niet meer aan.
De mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw programma worden besproken.

Erfgoedloket
De erfgoedinstellingen hebben voor alle scholen en instellingen één loket. Vanuit dit loket wordt het contact
met HART en de scholen onderhouden. De boekingen worden tijdelijk bijgehouden door het Archeologisch
Museum Haarlem. De financiën van de Stichting zijn overgedragen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar
de penningmeester van Stichting Erfgoed Haarlem.

1.2. Haarlem door de tijd
In samenwerking met het Noord-Hollands Archief en docenten van middelbare scholen uit de regio heeft
Stichting Erfgoed Haarlem het project ‘Haarlem door de tijd’ succesvol afgerond. Dit project is tot stand
gekomen met ondersteuning van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, de J.C. Ruigrok Stichting, het
Noord-Hollands Archief, het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Er zijn twee routeboekjes uitgebracht: ‘Haarlem door de tijd’ en ‘Haarlem door de tijd: stadsrechten’.
Dertien middelbare scholen hebben van het aanbod gebruik gemaakt: Stedelijk Gymnasium, Coornhert
Lyceum Haarlem, Eerste Christelijk Lyceum, Ichthuslyceum, Kennemer Lyceum, Haarlem College, College
Hageveld, Sancta Maria, Gymnasium Felisenum, Het Schoter, Haarlem College, De Hartenlust en
Haemstede-Barger Mavo.
Haarlem door de tijd
De herbruikbare fietsroute ‘Haarlem door de tijd’ richt
zich op leerlingen van de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs. De route leidt langs 20 bijzondere
locaties in Haarlem die ieder bij een tijdvak horen. Van
de steentijd tot en met de tijd van televisie en
computers komen aan bod in deze route. Aan de
leerlingen de taak om de locatie in het juiste tijdvak te
plaatsen en de bijbehorende kenmerkende aspecten
eraan te koppelen. De route is een goede manier om de
examenstof voor te bereiden.
Er zijn in totaal 870 boekjes besteld voor gebruik in het
onderwijs. Een aantal boekjes zijn te verkrijgen bij
Archeologisch Museum Haarlem, het Noord-Hollands
Archief en Teylers Museum.

Haarlem door de tijd: stadsrechten
De herbruikbare wandelroute over de stadsrechten van
Haarlem is ontwikkeld voor de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. In 1245 kregen de Haarlemmers
stadsrecht. Dat had veel invloed op het dagelijks leven,
maar wat betekenen al die bepalingen eigenlijk? Aan de
hand van tien bepalingen uit het stadsrecht gaan de
leerlingen op onderzoek uit. De route voert langs tien
locaties in de binnenstad waar ze meer te weten komen
over het stadsrecht. Denk bijvoorbeeld aan verbanning,
de vierschaar en het gebruik van valse maten.
Er zijn in totaal 970 boekjes besteld voor gebruik in het
onderwijs. Een aantal boekjes zijn te verkrijgen bij
Archeologisch Museum Haarlem en het Noord-Hollands
Archief.

Uitreiking
Op 23 november ontving burgemeester Jos Wienen de eerste twee boekjes uit handen van docent Frans
van Rumpt en een aantal leerlingen van Het Schoter. Vanwege de corona-maatregelen werd de bijeenkomst
helaas klein (en in de buitenlucht) gehouden.

De boekjes zijn in de week 49 en 50 bezorgd bij de middelbare scholen.

