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BEGUNSTIGERS
s	 Gemeente Den Haag
s	 BankGiro Loterij
s	 Mondriaan Fonds
s	 Vereniging Rembrandt
s	 VSBfonds
s	 Prins Bernhard Cultuurfonds (Fonds ZOZ)
s	 Fonds 21
s	 Fonds 1818
s	 Hendrik Mullerfonds
s	 Stichting De Versterking
s	 Stichting Outset Nederland
s	 Stichting Van Rees-Klatte
s	 Stichting Zabawas
s	 Van Ommeren-de Voogt Stichting
s	 Gravin van Bylandt Stichting

s	 Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag
s	 Particuliere schenkers
s	 Erik Bos Fonds
s	 Hofman & Sip Fonds
s	 Alle bruikleengevers, erflaters en legatoren

s	 Rabobank Regio Den Haag
s	 Nationale-Nederlanden
s	 Aronson Antiquairs
s	 Stijl Advocaten
s	 	Partners van de Mondriaan Business Club  

van het Gemeentemuseum Den Haag
s	 	Alle organisaties die een evenement in  

het Gemeentemuseum organiseerden

DONATEURS VAN FONDS GEMEENTEMUSEUM
s	 Ben van den Berg
s	 Mevrouw L.A. van den Berg
s	 Margaret van Boetzelaer-Clegg
s	 De heer H.W. Breukink en mevrouw M.B. Burmann
s	 Kunsthandel Ivo Bouwman
s	 De heer en mevrouw Delhez
s	 Renate van der Does
s	 De heer en mevrouw van den Driest-Sorgdrager
s	 De heer M.H. Fleers
s	 Georg Frerks
s	 Hoogsteder Museum Foundation
s	 Mevrouw A.A.M. Kouwenaar
s	 De heer en mevrouw Van Lith-Dumont
s	 Peggy en Ole van Luyn
s	 De heer A.S. Lampe en de heer A.P. Plompen
s	 Mevrouw J.D. Maas
s	 De heer en mevrouw M. Meeuwissen-Coenen
s	 De heer B.J.F. van Ommeren
s	 De heer en mevrouw Quist-Tomey
s	 De heer M.A. Rouw
s	 De heer L.F. Schepman
s	 Mevrouw P.M. Simonis
s	 Piet van der Slikke en Sandra Swelheim
s	 Drs. L. Smulders
s	 De heer F. van Steenis en mevrouw M.A van Steenis-Snijder
s	 Ewa Stein 
s	 Jhr. drs. D.M. de Villeneuve en de heer P.P.G. Deneer
s	 Mevrouw W.J. de Vlieger-Moll
s	 De heer en mevrouw Van Vugt-Bennebroek
 
En zij die onvermeld wensen te blijven. 

Speciale dank gaat uit naar 
De heer en mevrouw Kroese-Duijsters 

MET DANK AAN

Met de steun van partners, subsidiënten, sponsors, 
donateurs, schenkers en onze vriendenvereniging 
kan het Gemeentemuseum vele doelen realiseren.
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s	 Nederlandse Waterschapsbank
s	 NIBC Bank
s	 NN Group 
s	 Notariaat De Gier
s	 NS Stations
s	 NVD Beveiligingsgroep
s	 Olympia Uitzendbureau
s	 OpusUna
s	 Rabobank Regio Den Haag
s	 Salomons van der Valk Advocaten
s	 Sir Winston Leisure Group
s	 Steegman Electrotechniek
s	 Stijl Advocaten
s	 Studio Duel
s	 Van der Lans & Busscher
s	 Van der Valk Schilders
s	 Verbakel Bouwbedrijf
s	 Wauben Productie
s	 Weighpack International
s	 Winkelman Van Hessen

LEDEN VAN DE MONDRIAAN BUSINESS CLUB
s	 ABN AMRO
s	 Akro Consult
s	 Ammerlaan Belastingadviseurs
s	 Baker Tilly Berk
s	 Bourgonje
s	 Braaksma & Roos Architecten
s	 De Jong & Lavino
s	 Drukkerij Tuijtel 
s	 EY | Ernst & Young Accountants
s	 GMW Advocaten
s	 Goodday Hospitality Services
s	 Haeghe Groep
s	 Heffels Spiegeler Advocaten
s	 Hizkia van Kralingen
s	 ING Private Banking Den Haag
s	 La Gro Advocaten
s	 Local Consulting
s	 Meelis Bouw
s	 Menken Orlando
s	 Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
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Het Gemeentemuseum heeft een van de belangrijkste collecties 
islamitische toegepaste kunst in Nederland die in kwaliteit ver-
gelijkbaar is met collecties van het Louvre, het V&A, het British 
Museum en musea in Berlijn. De eerste aanwinst in de museum-
collectie was in 1898 een 17de eeuwse Iraanse kom. En al in 
1927 presenteerde het Gemeentemuseum de tentoonstelling 
Islamische kunst. 

De tentoonstelling Glans en Geluk – Kunst uit de Wereld van 
de Islam was voor mij een van de meest bijzondere projecten 
van 2018. Niet alleen omdat de tentoonstelling in een lange 
traditie staat van het tonen van keramiek, glas en tapijten uit 
de Islamitische wereld, maar ook omdat het project veel méér 
is geworden dan een tentoonstelling. Het museum startte 
samenwerkingen met verschillende gemeenschappen in 
Den Haag om bij te kunnen dragen aan onderzoek, de tentoon-
stelling, educatie en de randprogrammering. Ook werd een 
projectmedewerker gespecialiseerd in islamitische kunst 
aan getrokken. De prachtige collectie diende tevens als inspiratie-
bron voor schrijvers, muzikanten en koks die op uitnodiging 
van het museum hun persoonlijke en artistieke reacties gaven 
op onze verzameling islamitische kunst. Dit alles zorgde ervoor 
dat er een kant van de islamitische cultuur werd belicht die in 
het publieke debat zelden aandacht krijgt: de uitbundigheid en 
positieve boodschap van islamitische kunst. 

In 2018 ontving Gemeentemuseum Den Haag, inclusief GEM en 
Fotomuseum Den Haag, 415.000 bezoekers die afkwamen op 
ons afwisselende programma waarover u in dit jaarverslag alles 
kunt lezen. Het was goed om te zien dat het diverse aanbod een 
divers publiek op de been bracht. Je kunt wel roepen dat je er 

als museum voor iedereen bent, maar als je mensen niet actief 
uitnodigt, is het moeilijk ze te bereiken. Daarom doen wij er alles 
aan om gastvrij te zijn. We zetten onze deuren wagenwijd open 
voor scholen, ontvangen graag gezinnen en organiseren stads-
deelavonden voor alle inwoners van Den Haag. 

In december maakten we bekend dat we in oktober 2019 onze 
naam gaan wijzigen in Kunstmuseum Den Haag. Dit nieuws 
bracht veel reacties teweeg en het heeft ons ontroerd dat zoveel 
mensen zich betrokken voelen bij het museum. Er zijn mensen 
die de verandering moeilijk vinden, vooral binnen Den Haag. 
Voor hen zijn wij een begrip, waar wij uiteraard trots op zijn. 
Onze band met de stad is immers hecht en dat zal niet 
ver anderen. Maar wij vinden het belangrijk dat ook bezoekers 
buiten de stad en over de grens ons weten te vinden. Uit meer-
dere onderzoeken is gebleken dat de naam Gemeentemuseum 
Den Haag veel mensen niks zegt. Terwijl we qua bezoekersaantal 
het negende museum van het land zijn, komen we qua naams-
bekendheid op de twintigste plaats. Toch zijn we een van de best 
bezochte kunstmusea buiten Amsterdam, met een groot aantal 
Nederlandse bezoekers. Om te zorgen dat meer mensen in de 
toekomst weten waar ze hun museumbezoek doorbrengen gaan 
we heten wat we feitelijk altijd al zijn geweest en daar ben ik 
erg blij mee. Wezenlijk verandert er natuurlijk helemaal niets. 
We gaan vol energie verder met het maken van mooie tentoon-
stellingen op het gebied van beeldende- en toegepaste kunst.

Benno Tempel 
Directeur

VOORWOORD

Foto: Robin de Puy
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De collectie van Gemeentemuseum Den Haag werd in 2018 
verrijkt met 277 objecten, waaronder het adembenemende 
schilderij Christus en Boeddha (ca. 1890) van de Franse schilder 
Paul-Élie Ranson. Het schilderij toont een utopische visie op de 
wereld waarin alle religies gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ranson 
bracht ze samen tot een universele religie en cultuur. Het werk 
sluit prachtig aan bij de museumcollectie waaronder de ver -
zameling Symbolistische werken van onder meer Jan Toorop, 
Carel de Nerée tot Babberich en Johan Thorn Prikker, en werd 
direct na verwerving toegevoegd aan de collectiepresentatie.

Het schilderij kon worden aangekocht met steun van het 
Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt - mede dankzij 
haar Schorer Romeijn Grothe Fonds en haar Van Beekhof 
Fonds-, de BankGiro Loterij en de vriendenvereniging van 
het Gemeentemuseum Den Haag. Belangrijke stukken als dit 
schilderij verdiepen de collectie en kunnen de basis vormen 
voor nieuwe tentoonstellingen die zowel binnen als buiten 
het museum plaatsvinden. 

Het Gemeentemuseum streeft ernaar collecties zoveel mogelijk 
zichtbaar en toegankelijk te maken. In 2018 was het museum 
bijvoorbeeld een belangrijke partner van de tentoonstelling 
Piet Mondrian. Nature and Construction in Museum Wiesbaden, 
met wie tevens nauw werd samengewerkt voor de tentoon-
stelling Alexej Jawlensky – Expressionisme en devotie die in 
Den Haag plaatsvond. Museum Wiesbaden leende 54 Mondriaans 
(44 schilderijen en 10 werken op papier) en 3 werken van 
Bart van der Leck uit de collectie van het Gemeentemuseum. 

Daarnaast vond een zeer belangrijke en grote bruikleen plaats 
uit de Escher collectie aan de National Gallery of Victoria in 
Australië. Voor de tentoonstelling Between two worlds | Escher 
x nendo. M.C. Escher werden 159 objecten van M.C. Escher uit -
geleend: 104 prenten, 55 tekeningen en schetsen of voorstudies. 
Hiermee werd voor het eerst een museaal overzicht van deze 
kunstenaar in Australië mogelijk gemaakt. In totaal leende het 
museum 577 schilderijen/sculpturen/maquettes uit in 2018 en 
159 overige objecten (prenten, modeobjecten, etc.). In totaal 736 
werken verlieten tijdelijk het museum voor tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland.

Ook besteedt de afdeling Collecties veel aandacht aan con servering 
en restauratie. Dit gebeurt in de eigen restauratie-ateliers in het 
museum. In 2018 werkte de afdeling Mode & Kostuum onder 
meer aan de conservering van een 18e eeuwse rode brokaatzijde 
avondjapon à la française, ter voorbereiding van de modeten-
toonstelling Femmes Fatales  - Sterke vrouwen in de mode. Toen 
de jurk in 2006 in de collectie kwam, misten er een aantal onder-
delen waaronder de helft van het overkleed. Voor het onderzoek 
over de herkomst werd samengewerkt met ver schillende experts 
uit het veld. De belangrijkste vragen van de moderestaurator 
waren het achterhalen van de materialen die waren gebruikt voor 
de jurk, de sociale status van de persoon die hem droeg, de maker 
van de jurk en de plek waar de jurk was geproduceerd.   

COLLECTIES
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Samenwerkingspartners waren het Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVCr), 
Valencia (Spanje), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
en de afdeling Mode en textielconservering van het ModeMuseum 
in Antwerpen. Ook werden vergelijkbare voorwerpen geraad-
pleegd in het Boston Fine Arts Museum en het Metropolitan 
Museum in New York. Uit de onderzoeken kon worden ge con -
cludeerd dat de jurk waarschijnlijk is gemaakt door een naaister 
en is gedragen door iemand uit hogere kringen maar zonder 
koninklijke status. Twee linnen linten in de plooien geven aan 
dat de jurk is gemaakt volgens de Franse mode uit de tijd 1765/70.

De verschillende draden van de verzamelde monsters 
be vestigden dat de jurk van zijde en linnen is gemaakt. 
De lichtbruine kleurendraden komen overeen met soort -
gelijke jurken waaronder de Engelse Hof Mantua (1740) uit 
de collectie van de V & A in Londen. Na afronding van het 
onderzoek kon de restauratie van start gaan en werden de 
ontbrekende delen van de jurk nagemaakt en met de hand 
aan à la française genaaid.

Een andere belangwekkende restauratie die in 2018 van start 
ging is die van de Blauweregen van Claude Monet, een van 
de meeste expressieve schilderijen die hij ooit maakte. Om 
ervoor te zorgen dat volgende generaties ook van dit schilderij 
kunnen genieten, bleek een omvangrijke, urgente restauratie 
nodig om oude schade in het doek en de verflaag te herstellen. 
Dankzij de donateurs van Fonds Gemeentemuseum kon een 
nieuwe microscoop worden aangeschaft die voor het onder-
zoek en behandeling van het doek nodig is. Hierdoor kon al 
worden begonnen met het schoonmaken van het doek. 
De restauratie wordt in 2019 voortgezet en zal worden afgerond 
vóór de grote tentoonstelling Monet – Tuinen van verbeelding, in 
oktober 2019 in het Gemeentemuseum.



À la Française



In november hield kunstenaar David Bade twee weken atelier op 
de Erezaal in het Gemeentemuseum. Onder de noemer David Bade 
tekent je onder tafel konden bezoekers portretten laten maken; met 
de opbrengst werd de verwerving van Bade’s nieuwe installatie 
door het Gemeentemuseum medegefinancierd. Voor het andere 
deel van het aankoopbedrag ontving het museum steun van Outset 
Nederland, een internationaal, particulier kunstfonds dat sinds 2012 
in Nederland opereert en zich inzet voor hedendaagse kunst met de 
financiering van institutionele collecties, productie, tentoonstellingen 
en publicaties. Foto: Maurice Haak



Ook kocht het museum een groot werk aan - Animaris Omnia - van 
de Haagse kunstenaar Theo Janssen dat permanent te zien is in de 
Tuinzaal van het museum. Foto: Gerrit Schreurs
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2018 was een museumjaar vol verrassingen. Het publiek kon 
kennismaken met kunstenaars die in Nederland nog nauwelijks 
te zien zijn geweest en zag collectie-onderdelen die lang niet 
getoond waren. In meerdere projecten stonden twee actuele 
thema’s centraal: diversiteit en de kracht van vrouwen. 

In de zomer van 1876 ontvingen de weesmeisjes van het 
Amsterdamse Burgerweeshuis een traktatie van bessen met 
suiker. De gulle gever bleek de Duitse kunstenaar Max Liebermann, 
die hen kort daarvoor had geschilderd. Het schilderij Rustpauze 
in het Amsterdamse Weeshuis (1881-1882) zou zes jaar later 
zijn internationale doorbraak bezegelen en nog altijd behoort 
dit werk tot zijn bekendste en meest be wonderde schilderijen. 
In 2018 verliet het schilderij bij uitzondering de stad Frankfurt, 
waar het een permanente plek heeft in het Städel Museum, als 
een van de hoogtepunten op de tentoonstelling  Max Liebermann 
- Een zomers impressionist in Gemeentemuseum Den Haag. Om 
dit mooie overzicht te kunnen maken werd samengewerkt met 
twintig Europese musea.

In eigen land is hij een grootheid, in Nederland was Liebermann 
(1847 – 1935) bij het grote publiek nagenoeg onbekend. Terwijl hij 
hier jarenlang inspiratie voor zijn schilderijen vond en een aantal 
bijzondere vriendschappen met de kunstenaars van de Haagse 
School sloot, waaronder Jozef Israëls.

Scheveningen en de zee kwamen in de zomer van 2018 ook 
aan bod in andere tentoonstellingen: de collectietentoon stelling 
De Haagse School op Scheveningen toonde de schilders van 
de Haagse School die als geen ander de schoonheid van het 
samenspel van lucht, licht en water wisten te vangen. Aan Zee 
nam bezoekers mee op reis langs de schitterende Zeeuwse kust, 
waar Piet Mondriaan, Jan Toorop, Jacoba van Heemskerck en 
Ferdinand Hart Nibbrig sprankelende werken maakten. 

In het najaar toonde het Gemeentemuseum het spirituele werk 
van de 20e eeuwse topschilder Alexej von Jawlensky, en richtte 
sinds lange tijd de schijnwerpers op de collectie islamitische 
kunst van het museum. De verzameling omvat keramiek, glas, 
metaal, tapijten en houten deuren uit de periode 900-1900 en 
is een van de beste collecties van Nederland. De tentoonstel-
ling Glans en Geluk – Kunst uit de Wereld van de Islam toonde 
de verbluffende ornamentiek van islamitische kunst. Omdat 
ook literatuur en het schrift, muziek en samen eten en drinken 
een belangrijke rol spelen in de wereld van de islam, nodigde 
het museum achttien schrijvers, koks en muzikanten uit iets te 
creëren bij objecten uit de tentoonstelling. De literaire teksten, 
recepten en persoonlijke verhalen van deze deelnemers werden 
gebundeld in de tentoonstellingscatalogus, speelden een rol 
in de tentoonstelling en maakten deel uit van de veelomvat-
tende randprogrammering (lees meer hierover in het hoofdstuk 
Partnerships & Events) waarvoor werd samengewerkt met een 
diverse groep mensen en organisaties uit verschillende stads-
delen van Den Haag en/of uit de landen van herkomst van de 
getoonde objecten. Zij onthulden vele prachtige verhalen die in 
de kunstwerken verborgen liggen. Daarmee wist het museum 
een kant van islamitische cultuur te belichten die in het publieke 
debat zelden aandacht krijgt: de uitbundigheid en positieve 
boodschap van islamitische kunst. Het randprogramma kwam tot 
stand met steun van het VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds 
(Fonds ZOZ) en Fonds 1818.

Ongeveer gelijktijdig met Glans en Geluk was in GEM werk te 
zien van foto- en filmkunstenaar Shirin Neshat (1957). Zij groeide 
op in Iran en vertrok op haar 17e naar Los Angeles om daar aan 
de kunstacademie te studeren. Ze richt zich in haar werk op het 
spanningsveld tussen haar roots en de westerse cultuur en de 
rollen van man en vrouw. Tot groot genoegen van Neshat zelf 
overlapte haar solo de tentoonstelling Glans en Geluk - Kunst uit 

TENTOONSTELLINGEN
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de Wereld van de Islam waardoor bezoekers kunst over en uit 
de islamitische wereld vanuit verschillende contexten konden 
ervaren. 

Sterke vrouwen, ook een van de thema’s van Neshat, speelden 
tevens een rol in de modetentoonstelling Femmes Fatales - 
Sterke vrouwen in de mode die volledig gewijd was aan 
vrouwelijke ontwerpers. Centraal stonden de ontwerpen van 
Coco Chanel, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, 
Fong Leng, Iris van Herpen en vele andere ontwerpers die lef 
tonen en duidelijke statements niet schuwen. Het was de eerste 
tentoonstelling in de modegeschiedenis die volledig was gewijd 
aan vrouwelijke ontwerpers en wereldwijd niet onopgemerkt 
bleef. Niet alleen de media-aandacht in binnen- en buitenland 
was indrukwekkend; ook collega-instellingen toonden hun 
interesse: na Den Haag reist de tentoonstelling in 2019 door 
naar musea in België en de Verenigde Staten.

Conservator Wim van Sinderen van Fotomuseum Den Haag 
programmeerde een overzicht van de in Duitsland geboren 
geëngageerde fotograaf Michael Wolf. Eerder cureerde Van 
Sinderen deze tentoonstelling voor het internationale fotofestival 
Rencontres d’Arles in Arles. Na Den Haag reisde Michael Wolf – 
Life in Cities, over het leven in dichtbevolkte wereldsteden, door 
naar meerdere internationaal toonaangevende foto-instellingen 
in onder meer Hamburg en Milaan. 

Het tentoonstellingsprogramma legde ook accenten op Haagse 
kunstenaars die van (inter)nationale waarde zijn en belichtte 
de samenwerking met de Koninklijke Academie van Beelden 
Kunsten in Den Haag (KABK). Zo presenteerde het museum in 
Now or Never #4 het werk van alumni van de KABK en werd 
Klaus Baumgartner - geliefd oud-docent van de KABK – geëerd 
met een tentoonstelling in het Fotomuseum. Daarnaast was het 
werk van de Haagse kunstenaars Anne Geene en Arjen de Nooy 

en Dick Raaijmakers in Gemeentemuseum en GEM te zien. Ook 
kocht het museum een groot werk aan van de Haagse kunste-
naar Theo Janssen dat permanent te zien is in de Tuinzaal van 
het museum. 

Het Gemeentemuseum werkte mee aan tentoonstellingen in 
het buitenland door middel van grote bruiklenen uit de collectie 
waaronder de tentoonstelling Piet Mondrian. Nature and 
Construction in Museum Wiesbaden in het Duitse Wiesbaden en 
Between two worlds | Escher x nendo. M.C. Escher in the National 
Gallery of Victoria, Melbourne, Australië waarvoor 159 werken 
van Escher uit de collectie voor het eerst naar Australië gingen. 

Een voorbeeld van een vruchtbare samenwerking in eigen land 
buiten de museummuren was MODEMUZE@OBA: INNOVATION 
in de Centrale Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Veertien 
musea, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag, en vier 
verzamelaars kozen voorwerpen en verhalen binnen het thema 
innovatie. Het resultaat was een mooie presentatie met zowel 
historische kleding als hedendaags design.  

ACTIVITEITEN ROND TENTOONSTELLINGEN
Onder de noemer Kunst op Zondag vonden door het jaar heen 
verdiepende lezingen en rondleidingen plaats in het kader van 
de lopende tentoonstellingen.

Tijdens de Haagse Museumnacht met als thema 1001 Nacht 
stonden de tentoonstellingen Glans en Geluk en Generation 
Wealth van Lauren Greenfield centraal.
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GEMEENTE MUSEUM DEN HAAG

s	 MORGAN BETZ – FLIES ON MILK, GREEN EGGS & HAM
 3 feb 2018 – 3 jun 2018

s	 JEAN BRUSSELMANS
 17 feb 2018 – 10 jun 2018

s	 ALESSANDRO MENDINI – 100% MAKE-UP
 10 mrt 2018 – 19 aug 2018

s	 RICHARD HUTTEN – ZIT!
 10 mrt 2018 – 19 aug 2018

s	 	MAX LIEBERMANN 
EEN ZOMERS IMPRESSIONIST

 24 mrt 2018 – 24 jun 2018

s	 	NAAR BUITEN! – SCHOOL VAN BARBIZON
 24 mrt 2018 – 24 jun 2018

s	 	THE FEMALE TOUCH 
A REVIVAL OF FIGURATIVE PAINTING

 31 mrt 2018 – 08 jul 2018

s	 ART NOUVEAU IN NEDERLAND
 21 apr 2018 – 28 okt 2018

s	  SAM SAMIEE 
DE LIEFDE RAAKTE ONTHEEMD,  
HET VERSTAND ERNAAR OPZOEK

 16 jun 2018 – 07 okt 2018

s	 DE HAAGSE SCHOOL OP SCHEVENINGEN
 07 jul 2018 – 16 sept 2018 

s	  DE PLOEG AAN ZEE
 07 jul 2018 – 16 sept 2018

s	  AAN ZEE 
JAN TOOROP, PIET MONDRIAAN, JACOBA VAN 
HEEMSKERCK, FERDINAND HART NIBBRIG

 14 jul 2018 – 18 nov 2018

s	 STEPHAN VANFLETEREN – TERRE / MER
 14 jul 2018 – 18 nov 2018

s	  GLANS EN GELUK 
KUNST UIT DE WERELD VAN DE ISLAM

 08 sept 2018 – 03 mrt 2019

s	 OP DE VRIENDSCHAP!
 29 sept 2018 – 03 feb 2019

s	 	ALEXEJ VON JAWLENSKY 
EXPRESSIONISME EN DEVOTIE

 29 sept 2018 – 27 jan 2019

 s	 MARC MULDERS – BLOEM EN DIER
 29 sept 2018 – 27 jan 2019

s	 	ANNE GEENE EN ARJAN DE NOOY  
THE UNIVERSAL PHOTOGRAPHER

 13 okt 2018 – 17 mrt 2019

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN

s	 	FEMMES FATALES 
STERKE VROUWEN IN DE MODE

 17 nov 2018 – 24 mrt 2019

s	  VERWERVING PAUL-ELIE RANSON
 24 nov 2018 – 10 mrt 2019

s	 DAVID BADE OP DE EREZAAL
 25 nov 2018 – 09 dec 2018

s	  AD GERRITSEN – ACTUALITEITEN
 01 dec 2018 – 17 mrt 2019

https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-jonge-virtuoos-peter-vos
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/porselein-met-karakter
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/architectuur-en-interieur
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/art-deco
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FOTOMUSEUM

s	 MICHAEL WOLF – LIFE IN CITIES
 20 jan 2018 – 22 apr 2018

s	 ALPHONS HUSTINX – PERSPECTIEF VAN EEN REIZIGER
 28 apr 2018 – 09 sept 2018

s	 	DIRK KOME TOONT TONNIS POST 
FOTOGRAAF VAN DE VOORUITGANG

 28 apr 2018 – 09 sept 2018

s	 JAN BANNING – RETROSPECTIEF 1981-2018
 05 mei 2018 – 02 sept 2018

s	 LAUREN GREENFIELD – GENERATION WEALTH
 15 sept 2018 – 03 feb 2019

s	 KLAUS BAUMGÄRTNER – SEQUENCE
 15 sept 2018 – 12 mei 2019

GEM, MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST

s	 KABK – NOW OR NEVER #4
 27 jan 2018 – 18 mrt 2018

s	 	THORSTEN BRINKMANN 
LIFE IS FUNNY, MY DEER

 31 mrt 2018 – 17 jun 2018

s	  GELUIDSGOLVEN – DICK RAAIJMAKERS  
EN SONOLOGIE, DEN HAAG 
30 jun 2018 – 14 okt 2018 

s	  SHIRIN NESHAT – POETRY IN MOTION 
27 okt 2018 – 17 feb 2019 

 

GEMBER LOUNGE 

 s	 	PETER DE KOK – DUIZEND WOORDEN  
ZEGGEN MEER DAN DEZE FOTO’S

 20 jan 2018 – 3 feb 2019
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Het Gemeentemuseum Den Haag vindt het belangrijk dat het 
midden in de samenleving staat en ruimte biedt aan zoveel 
mogelijk bezoekers, medewerkers, kunstenaars en talent. 
Daarom voert het museum al lange tijd een zogenaamd 
‘maatschappelijk beleid’, en daaraan gekoppeld activiteiten-
programma, en sinds kort ook beleid en activiteiten t.a.v. 
diversiteit en inclusie. Die twee beleidslijnen en activiteiten 
moeten ervoor zorgen dat het museum niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst een sterk lokaal, landelijk en internationaal 
geworteld instituut blijft waar verschillende gemeenschappen 
en mensen met verschillende achtergronden zich thuis voelen.

GLANS EN GELUK
Centraal in het nieuwe maatschappelijk beleid en activiteitenpro-
gramma van 2018 stond het project Glans en Geluk. Kunst uit de 
Wereld van de Islam. In zijn mooie collectie islamitische kunst zag 
het museum een kans om landelijk en lokaal van maat schappelijke 
waarde te zijn. Met Glans en Geluk koos het museum om een ander 
en vooral positief geluid te laten horen over de islamitische cultuur 
en intensieve relaties aan te gaan met mensen in Den Haag die zelf 
'roots' hebben in de landen waar ook de objecten vandaan komen. 
Glans en Geluk ging daarmee over de glans van al die objecten, 
maar vooral ook over mensen, hun verhalen en verbinding. 

De islamitische kunstcollectie van het museum bood prachtige 
ingangen voor de meest persoonlijke en aansprekende verhalen. 
Het museum startte een langdurige en intensieve samenwerking 
met verschillende gemeenschappen in Den Haag en creëerde 
verschillende groepen van ‘makers’ en ambassadeurs die samen-
werkten aan onderzoek, tentoonstelling, educatie, programma 
en campagne. Het museum wierf speciaal voor dit project een 
nieuwe  projectmedewerker gespecialiseerd in islamitische kunst, 
de Marokkaans-Nederlandse Anissa Foukalne

en werkte na uitvoerig portfolioresearch samen met een hele 
nieuwe groep beeldmakers (fotografie en video) en koks, 
schrijvers en muzikanten. Door de code culturele diversiteit zowel 
in personeel, partners, publiek en programma specifiek toe te 
passen, heeft het project gewerkt als een positieve katalysator 
voor ont wikkelingen t.a.v. inclusie en diversiteit. Glans en Geluk 
groeide uit tot een minifestival, waarbij ‘glans en geluk’ niet alleen 
betrekking had op de objecten, maar vooral ook op de mensen 
en nieuwe verbindingen met de collectie. 

STAD NAAR HET MUSEUM 
Onder de noemer Stad naar het Museum organiseert het 
museum sinds 2009 Stadsdeelavonden. Tijdens speciale avond-
openstellingen zijn alle inwoners van Den Haag welkom, stads-
deel voor stadsdeel: van Laak tot Scheveningen, van Segbroek 
tot Escamp. Bezoekers verkennen de tentoonstellingen in het 
museum op eigen gelegenheid of met een rondleiding, doen 
mee aan een creatieve workshop, luisteren naar livemuziek en 
drinken een drankje in de Tuinzaal van het museum. De organi-
satie is in samenwerking met de mensen en organisaties die er in 
dat stadsdeel toe doen: van bibliotheken tot actieve burgers, van 
wijkcentra tot winkeliers. Gratis entree en georganiseerd busver-
voer nemen de laatste drempel voor een museumbezoek weg en 
bezorgen alle Hagenaren en Hagenezen een onvergetelijke avond 
in hun museum. In 2014 benoemde de toenmalige Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het project 
tot Best Practice voor de toepassing Code Culturele Diversiteit. 
Inmiddels bezochten ruim 83.000 inwoners op deze wijze het 
museum. 

MAATSCHAPPELIJK BELEID EN ACTIVITEITEN
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s	 	Museumnacht in 1001-nachtsferen
s	 	Kunst op Zondag in thema Glans en Geluk
s	 	Verhalenreizen door ambassadeurs van de tentoonstelling
s	 	Influencer meet-and-greets in de tentoonstelling
s	 	5000 kleurplaatboeken Glans en Geluk  

aan Haagse kinderen uitgedeeld
s	 	Muziekoptredens van deelnemers Glans en Geluk

ANDERE ONTWIKKELINGEN DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Alhoewel Glans en Geluk een belangrijke focus was in 2018, 
waren er ook andere ontwikkelingen op het gebied van maat-
schappelijk beleid. Zo heeft het museum zich aangesloten bij 
het Charter Diversiteit van de Stichting van de Arbeid, inves-
teerde het in een nieuwe conservator GEM (diversiteit in leeftijd) 
en programmeerde het tentoonstellingen Femmes Fatales en 
The Female Touch (genderdiversiteit), Sam Samiee, Shirin Neshat 
en Jan Banning (culturele diversiteit) en de aankoop en presen-
tatie van het schilderij Christus en Boedha van Paul-Élie Ranson 
(religieuze diversiteit). Ook heeft het museum n.a.v. portfolio-
onderzoek een samenwerking gestart met een aantal nieuwe 
beeldmakers (o.a. Mounir Raji, Zouka Media, Marwan Magroun). 
Directeur Benno Tempel werd in 2018 bovendien geselecteerd 
om samen met de kunstenaars Remy Jungerman en Iris Kensmil 
de invulling van het Nederlands paviljoen op de Biënnale van 
Venetië te verzorgen. Deze ontwikkelingen en de ervaringen van 
Glans en Geluk hebben als een positieve katalysator gewerkt 
voor ontwikkelingen t.a.v. inclusie en diversiteit. In 2019 leidt dit 
tot definitief beleid t.a.v. diversiteit en inclusie, wat onderdeel 
wordt van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Hoewel Stad naar het museum al sinds 2009 de ‘backbone’ van 
het maatschappelijk beleid van het Gemeentemuseum is, en het 
museum daarmee juist kiest om niet te segmenteren op speciale 
doelgroepen of gericht met één gemeenschap te werken, ont-
wikkelt het museum daarop aanvullend wel speciale programma’s 
die meer maatwerk leveren. Zo organiseerde het museum in 2018 
groepsbezoeken voor speciale doelgroepen waaronder jonge 
moeders uit de Schilderswijk en een groep statushouders. 

In 2018 organiseerde het museum vijf stadsdeelavonden, waarvan 
drie in het teken stonden van de tentoonstelling Glans en Geluk 
- Kunst uit de Wereld van de Islam. Vele inwoners van Den Haag 
maakten zo in het museum kennis met de kunstobjecten uit de 
islamitische wereld en werden vooraf ook aanvullend in de wijken 
getrakteerd op lezingen en/of workshops over dit onderwerp. 
Tijdens de avonden zelf bestond het programma uit rondlei-
dingen, workshops, muziekoptredens en hapjes en drankjes in 
het thema van de tentoonstelling.

Rondom Glans en Geluk organiseerde het museum ook:
s	 	Een proces van co-curatie en onderzoek  

(januari t/m september)
s	 	Grande opening van de tentoonstelling in samenwerking  

met diverse betrokken gemeenschappen (september)
s	 	Voorprogramma’s Glans en Geluk in de  

stadsdelen van Den Haag
s	 	Bezoeken van islamitische weekendscholen  

en special interest groepen
s	 	Leerlingen BO en VO die een museumles  

Glans en Geluk volgden

Alle koks, muzikanten en schrijvers (waar-
onder Kader Abdolah) die deelnamen aan 
Glans en Geluk werden gefotografeerd door 
de talentvolle fotograaf Mounir Raji.
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Ook het jaar 2018 stond in het teken van een breed palet aan wel 
overdachte, creatieve programma’s voor het basis-, voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs. Van museumles tot eind-
examenkijkwijzer, van leestekst voor basisschoolkinderen tot 
rondleidingen en workshops voor pubers. Opnieuw vond een 
belangrijk deel van het beeldende kunstonderwijs van het Johan 
de Witt College plaats in het Gemeentemmuseum. Niettemin was 
er in alle drukte ook tijd voor reflectie op ons educatieve aanbod. 
Om de behoeften van docenten in het voortgezet onderwijs 
eens goed te peilen werd er een landelijk onderzoek uitgezet. 
De uitkomsten brachten Educatie tot enkele nieuwe, creatieve 
inzichten en ideeën voor schooljaar 2018-2019. Ook de vrolijke 
activiteiten voor kinderen in de vrije tijd sprongen in het oog, met 
nieuwe kinderkunstboeken, een heus kinderkatern in het zomer-
magazine Aan Zee en iedere week Kinder- of Familieatelier en 
Doebladen vol fijne opdrachten bij grote tentoonstellingen die 
als ‘warme broodjes over de toonbank’ gingen. Voor het mbo 
was 2018 een belangrijk jaar waarin een omvangrijk pilotproject 
startte. In samenwerking met het ROC Mondriaan,  kwam de 
tablettour Rondje Mooiste Museum tot stand, waarin vanuit het 
vak Burgerschap de raakvlakken tussen het museum als kunst-
instelling en vier verschillende mbo-opleidingen op een actieve, 
zelfstandige manier worden onderzocht door de studenten.

HET BASISONDERWIJS 
In 2018 wist het Gemeentemuseum een groot aantal kinderen uit 
Den Haag en de randgemeenten te bereiken met les programma’s 
voor alle groepen van het basis   onderwijs. In totaal volgden zo’n 
24.766 leerlingen uit het basisonderwijs een museumles. 

Docenten hadden de keuze uit 17 verschillende museum   lessen. 
Tijdens de lessen maakten kinderen kennis met de hoogtepunten 
uit de collectie van het Gemeentemuseum. Ook werden er 
museum lessen aangeboden bij de tentoonstellingen Aan Zee, 

Glans en Geluk, Alexej von Jawlensky en Lauren Greenfield. 
Het museum ontving 400 evaluaties van de museumlessen. 
Hierin werd waardering uitgesproken voor de afwisseling tussen 
reflectie en actieve werkvormen in de lessen en voor de mate 
waarin door de museumdocenten werd ingespeeld op diversiteit 
binnen de groepen.

In 2018 werd het plan opgevat om het gedrukte lesmateriaal 
voor basisscholen - ter voorbereiding van museumlessen – in 
2019 stapsgewijs te gaan vervangen door digitaal lesmateriaal. 
Hierbij gebruikmakend van de rijke mogelijkheden die het digitale 
schoolbord in het klaslokaal te bieden heeft. In de loop van het 
jaar is het concept voor de opzet van dit digitale lesmateriaal 
ontwikkeld en werd gestart met het ontwikkelen van de 
content hiervoor. Dit project wordt gesteund door Stichting De 
Versterking, Stichting Van Rees-Klatte, Stichting Zabawas, Van 
Ommeren-de Voogt Stichting en de Gravin van Bylandt Stichting.

VOORTGEZET ONDERWIJS 
In het verlengde van het primair onderwijs vormt het voort gezet 
onderwijs een belangrijke doelgroep voor het Gemeentemuseum 
Den Haag: in 2018 ontving het museum bijna 15.000 jongeren 
van alle leeftijden en niveaus. 

Ter voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen Kunst 
Algemeen volgden rond de 850 leerlingen de examenrondlei-
ding en rond 925 leerlingen maakten gebruik van de examen-
kijkwijzers in het kader van de examens Oude Stijl (Tehatex). 
De examenkijkwijzers, met elk jaar een nieuw thema (in 2018: 
Voorbeeldig vwo, Zo verleidelijk-havo en De stad-vmbo), zijn 
precies afgestemd op de eindtermen van het examen en worden 
door examenklassen met enthousiasme op eigen gelegenheid 
of onder begeleiding van een museumdocent gebruikt. 

EDUCATIE



             Dit is een deel in de serie kunstprentenboeken van Leopold in samenwerking met het

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, Den Haag

www.gemeentemuseum.nl

Meneer Kandinsky was een schilder – Bekroond met een Zilveren Griffel 2011
Keepvogel en Kijkvogel – In het spoor van Mondriaan – Bekroond met een Zilveren Griffel 2012
Ensor – De grote maskerade
Nacht in het poppenhuis
Calder – De draad van Alexander
Delfts blauw – Een vaas voor de prinses
Een zondag met Caillebotte
Edith & Egon Schiele
Coco – of het kleine zwarte jurkje – Bekroond met een Zilveren Penseel 2014
Puzemuze of op weg naar Rothko
Holland op z’n mooist – Op reis met de Haagse School
Allemaal aan tafel! – Of hoe graaf Jan een meisje vindt dat precies weet hoe het hoort...
Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat
Jan Toorop – Het lied van de tijd – Bekroond met een Vlag & Wimpel 2017
Constant – Spelen in Nieuw Babylon
De vogels – Beelden in de stad – Bekroond met een Grand Prix Biennial of Illustration Bratislava 2017
Hubert de Givenchy – Voor Audrey, met liefs
En toen De Stijl – op bezoek in het atelier
Paul Poiret – Dromen van de Oriënt

Eerste druk 2018
Copyright © 2018 tekst Koos Meinderts
Copyright © 2018 illustraties Annette Fienieg
Vormgeving Studio Bos
Uitgeverij Leopold, Amsterdam | www.leopold.nl
NUR  273|217 | ISBN  978 90 258 7458 2

 Annette Fienieg & Koos Meinderts  

LIEBERMANN 

 De zee van meneer Max

 

           Leopold Amsterdam | Gemeentemuseum Den Haag
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De bestaande samenwerking met de Johan de Witt scholen-
groep in het kader van de ‘Kunstroute’ (een doorlopende leerlijn 
voor het vmbo leerjaar 1 t/m 4 in samenwerking met Korzo 
Theater, Filmhuis Den Haag en het Nationale Theater) heeft in 
2018 een uitbreiding voor het praktijkonderwijs gehad. Dankzij 
de toekenning van een genereuze subsidie van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie konden de instellingen een doorlopende 
leerlijn, speciaal voor leerjaar 1 t/m 3 van het praktijkonderwijs, 
ontwikkelen. Deze is na de zomervakantie met 70 deelnemende 
leerlingen met klas 1 (thema Wonen) en klas 2 (thema Verkeer) 
van start gegaan. Het museum is zeer blij met deze nieuwe 
activiteiten die – voor wat wij tijdens de lessen konden zien – 
mooi aansluiten bij het niveau en tempo van deze doelgroep. 
Zij worden begeleid door een speciaal voor hen samengesteld 
en geschoold team museumdocenten. 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 heeft het Gemeente-
museum het programma VO grondig tegen het licht gehouden. 
Een aantal activiteiten, zoals bovengenoemde, heeft het museum 
behouden en van een aantal activiteiten afscheid genomen (zoals 
van workshops en rondleidingen) om de stap te zetten naar een 
overzichtelijker, fris en afgeslankt programma VO. De nieuwe 
basis van het programma VO vormt Kunst actief: een active-
rende rondleiding bij verschillende thema’s en collecties. Het was 
een conclusie uit de bevindingen van DUO, een extern onder-
zoeksbureau, dat in opdracht van het museum onderzoek heeft 
gedaan naar de wensen, ervaringen en behoeften van docenten 
VO met betrekking tot ons educatieve aanbod . Met 680 leer-
lingen hebben we in het najaar 2018 een veelbelovend begin 
met deze nieuwe werkvorm, Kunst actief, kunnen maken. 

PUBLICATIES VOOR KINDEREN
In 2018 groeide de succesvolle serie kinderkunstboeken die het 
museum sinds 2010 samen met Uitgeverij Leopold uitbrengt 
verder. Er verschenen twee nieuwe kunstprentenboeken en een 
educatief kleurplatenboek. In de zomer zag het sfeervolle kunst-
prentenboek Liebermann – De zee van meneer Max het licht, 
gevolgd door het kleurboek Glans & Geluk bij de gelijknamige 
tentoonstelling en het expressieve kinderkunstboek Jawlensky – 
haar ogen van Bette Westera en Sylvia Weve. Voor het museum-
magazine Aan Zee verzorgde de afdeling Educatie een kinder-
katern met illustraties van Annette Fienieg. Ook viel een van de 
kinderkunstboeken in de prijzen. Het kunstprentenboek En toen 
De Stijl – op bezoek in het atelier van Joos Swarte (2017) werd 
beloond met een Vlag & Wimpel 2018 van de Penseeljury.

MBO-PROJECT RONDJE MOOISTE MUSEUM
Dankzij een subsidie van Fonds 21 binnen de programma regeling 
'Kunsteducatie voor mbo'ers' werd in 2018 voor én samen met 
ROC Mondriaan een veel belovend pilotproject ontwikkeld 
en gestart. Een interactieve tablettour Rondje Mooiste Museum, 
speciaal voor mbostudenten in leerjaar 1, binnen het vak 
Burgerschap. De tour is vooral geschikt voor de studierichtingen: 
Bouw & Infra, Mode, International Hotel & Management en 
Toerisme & Recreatie. Ook participeerde Educatie in de door 
Fonds 21 geïnitieerde Leergemeenschap Kunsteducatie voor 
mbo’ers samen met diverse andere culturele instellingen. Afgezien 
van dit vernieuwende project bood het museum in 2018 diverse 
speciaal op maat ontworpen masterclasses Mode voor het mbo.
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WONDERKAMERS
Het jaar 2018 stond ook in het teken van de voorbereiding van 
de gedeeltelijke vernieuwing van Wonderkamers, dat hiervoor 
gedurende een half jaar de deuren sloot. Naast technische ver - 
beteringen en onderhoud aan de ruimten staat ook een concep-
tuele vernieuwing op de rol. In het hart van Wonderkamers zal 
in plaats van het Miniatuurmuseum een enorm labyrint verrijzen 
waardoor ook de fantasievolle vertelling rondom de museum-
game verandert. Met een nieuwe introductiefilm waarin vier 
Wonderkids figureren, nieuwe ontwerpmodules tegen het einde 
van de game en een spectaculaire filmische eindbeleving is 
Wonderkamers vanaf februari 2019 weer helemaal klaar voor 
het publiek. De vernieuwde Wonderkamers wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank Regio Den Haag.

KIND EN GEZIN 
In 2018 bezochten 1500 kinderen het Open Kinderatelier op 
zondag. Daarnaast organiseerde het museum het Open Familie-
atelier; iedere laatste zondag van de maand en op feestdagen. 
Daardoor kwamen er ook nog eens 550 volwassenen naar het 
atelier, die beeldend aan de slag gingen. Op bijzondere dagen 
waren er thema’s zoals een stilleven naschilderen geïnspireerd 
op de tentoonstelling Jean Brusselmans of het maken van pape-
gaaien op een stokje, net zoals de papegaaien die te zien zijn op 
een bekend schilderij van Max Liebermann.

Het doe-blad Mondriaan & De Stijl, bij de gelijknamige doorlopende 
tentoonstelling, was onverminderd populair. Er verschenen nieuwe 
doe-bladen over Delfts blauw, Max Liebermann en Alexej von 
Jawlensky. Op 14 juli werd er een speciale Open Dag georga-
niseerd waarbij, naast allerlei activiteiten, een familieroute over 
twee tentoonstellingen werd ontwikkeld: Aan Zee! Het doe-blad 
Glans en Geluk was dit jaar het grootste succes: 1300 kinderen 
gingen ermee aan de slag.

De tentoonstelling Glans en Geluk - Kunst uit de Wereld van 
de Islam stond ook centraal tijdens de workshops keramiek 
be schilderen in de herfstvakantie. Deze werden gerealiseerd 
in samenwerking met kinderkunstfestival De Betovering. 
Schilderen met Picasso, Jawlensky, Aan Zee, een shirt ont werpen 
in het kader van de modetentoonstelling Femmes Fatales of in 
3D een miniatuurstoeltje ontwerpen geïnspireerd door Richard 
Hutten; het hele jaar waren alle kinderworkshops volgeboekt.

Tegen het einde van 2018 kwam het Jeugdjournaal op bezoek 
om een item te draaien waarin te zien was hoe leuk het is voor 
kinderen in het Gemeentemuseum.
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Om het Fotomuseum nog sterker te positioneren werd in 2018 
gewerkt aan een nieuwe visuele identiteit die zich onder meer 
uitte in een nieuwe website. De tentoonstelling Michael Wolf – 
Life in Cities werd de grote publieksfavoriet. Deze tentoonstelling 
maakte het Fotomuseum in nauwe samenwerking met Wolf zelf, 
beleefde al een succesvolle première in Arles en reisde na 
Den Haag door naar de Deichtorhallen in Hamburg. 

In het Gemeentemuseum werd voorafgaand aan de tentoon-
stelling Alexej von Jawlensky – Expressionisme en devotie 
een persreis naar het Zwitserse Locarco georganiseerd waar 
een van de kleindochters van Jawlensky het archief van haar 
grootvader beheert. Journalisten kregen een preview van een 
aantal werken die naar de tentoonstelling in Den Haag kwamen, 
alsmede de gelegenheid om met de kleindochter in gesprek te 
gaan over het leven en werk van haar grootvader. Dit leverde 
interessante artikelen op in dag- en weekbladen. Bijzonder goed 
ontvangen door pers en publiek werd ook modetentoonstelling 
Femmes Fatales – sterke vrouwen in de mode. Dit was de 
allereerste tentoonstelling ter wereld over vrouwelijke mode-
ontwerpers. Femmes Fatales kon gedurende de gehele periode 
rekenen op publicaties in binnen- en buitenland, waar onder 
landelijke dagbladen, glossy’s en radio- en tv uit Nederland, 
België, Frankrijk en Spanje. 

IN DE PRIJZEN
Nog iets bijzonders was dat het Gemeentemuseum Den Haag 
in de prijzen viel bij The Webby Awards, de meest prestigieuze 
internationale prijs in de digitale wereld. Uit ruim 13.000 in-
zendingen won het Gemeentemuseum met Mondriaan.nl 
de publieksprijs in deze internationale verkiezing. De site was 
ontwikkeld door A Friend of Mine (Nu DEPT). 'Het winnen van 

Na het feestjaar 2017, waarin 100 jaar Mondriaan en De Stijl 
centraal stond, werd ook 2018 een mooi jaar waarin bezoekers 
afkwamen op weer een afwisselend programma. 
Gemeentemuseum Den Haag, GEM en Fotomuseum Den Haag 
ontvingen in totaal 415.000 bezoekers. Het Gemeentemuseum 
is nog steeds een van de best bezochte kunstmusea buiten 
Amsterdam, met een groot aandeel Nederlandse bezoekers.

Een belangrijk deel van het jaar, van 1 april tot 1 juli, stond in het 
teken van ‘Feest aan Zee’, een gezamenlijk programma van 
Haagse culturele instellingen rondom de viering van 200 jaar 
badplaats Scheveningen. In het kader hiervan organiseerde 
het Gemeentemuseum de zomertentoonstellingen Aan Zee en 
De Haagse School op Scheveningen. Het terras voor brasserie 
Gember werd omgetoverd in ‘het eerste museumstrand van 
Nederland’ en er werd een ‘Haagse mat’ ontworpen voor de 
museumwinkel; een badlaken geïnspireerd op het kleurenpallet 
van de schilders van de Haagse School. Om de opening van Aan 
Zee te markeren was het museum bovendien een dag gratis 
toegankelijk. Bij de tentoonstelling verscheen een een malige 
uitgave van het door het museum samengestelde magazine 
Aan Zee dat op verschillende locaties in Zeeland, in Den Haag 
en Amsterdam verkrijgbaar was. Een bijzonder evenement óp 
zee was de Volvo Ocean Race: de zeven deelnemende teams 
finishten op 24 juni 2018 voor het eerst in de historie in 
Den Haag. Team Brunel, een van de Nederlandse deelnemers 
in deze legendarische race zeilde vanaf Kaapstad richting de 
finish met een echt Haags voorzeil geïnspireerd op de iconische 
werken van Piet Mondriaan. Met dit zeil markeerde Den Haag 
de overgang van het succesvolle Mondriaanjaar naar het jaar 
2018 dat in het teken stond van ‘Feest aan Zee’.

PUBLIEKSBEREIK
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deze prijs toont aan dat Mondriaan niet alleen in Den Haag 
en Nederland maar ook wereldwijd in de harten is gesloten', 
reageerde directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum.
De afdeling Marketing Communicatie informeerde pers en publiek 
over de inhoud van alle 34 tentoonstellingen dat resoneerde in 
een enorm bereik. 

De websites van het museum werden meer dan 2.500.000 
keer bekeken. De teasers van de 4 grootste tentoonstellingen 
(Art Nouveau in Nederland, Glans en geluk - Kunst uit de Wereld 
van de Islam, Alexej von Jawlensky - Expressionisme en devotie 
en Femmes Fatales - Sterke vrouwen in de mode) bereikten 
samen meer dan 1.000.000 mensen op de sociale media. 

Op het gebied van de (online) marketing lag de focus in 2018 op 
het bereiken van nieuwe doelgroepen. Deze werden bereikt door 
de gerichte advertenties op Instagram en Facebook. Daarnaast 
werden vloggers/influencers (met tussen de 15.000 en 600.000 
volgers per persoon) ingezet bij Lauren Greenfield, Femmes 
Fatales en Glans en Geluk.

De focus lag op het zoeken van passende influencers, die een 
versterkend maar ook verbredend verhaal bij de tentoonstelling 
konden vertellen. Zo werden bijvoorbeeld bij Femmes Fatales 
verschillende soorten sterke vrouwen uitgenodigd. Van de 
hoofdredactrice van Nouveau, een Moslima die voor ‘modest 
fashion’ staat, de oprichtster van The Titty mag  (een online 
feministisch platform) tot de Surinaamse ‘single mom fashionista’. 
Deze influencers werden uitgenodigd om met hun persoonlijke 
blik de tentoonstellingen te delen met hun volgers.
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PARTNERSHIPS & EVENTS

De vriendenvereniging bood in samenwerking met het museum 
haar leden in 2018 diverse activiteiten aan waaronder boei-
ende rondleidingen en lezingen uit de reeks De Makers, waarbij 
conservatoren unieke anekdotes en verhalen delen over de 
tentoonstellingen die zij maken. Op 25 mei ontving het museum 
ruim zevenhonderd vrienden tijdens een speciale Vriendenavond. 
Nieuw sinds dit jaar: op de website van het Gemeentemuseum 
kunnen vrienden tientallen activiteiten selecteren waaraan zij 
met korting kunnen deelnemen. Hiermee hebben vrienden een 
streepje voor en tegelijkertijd stimuleert het regulier bezoek om 
ook vriend te worden.

Op 15 en 16 augustus maakten vrijwilligers van de Vriendenbalie 
veertig kleurencapes voor scholieren van groep 1 t/m 3 (4-7 jaar) 
van het basisonderwijs. De kinderen dragen de capes tijdens een 
museumles Kleuren toveren - kleine kunstenaars ontdekken kleur! 
De vriendenvereniging heeft de materiaalkosten aangeboden.

Bright Minds
Er vonden een aantal inspirerende activiteiten plaats voor Bright 
Minds, de kring voor young en midcareer professionals van het 
museum. Conservator moderne kunst Wim van Sinderen ontving 
de Bright Minds leden in het Fotomuseum Den Haag voor een 
exclusieve bezichtiging van het eerste oeuvreoverzicht van 
fotograaf Jan Banning. En de Bright Minds leden gingen in 
gesprek met Enzo Pérès-Labourdette, de illustrator van het 
kinderkunstboek Paul Poiret - Dromen van de oriënt. Met een 
bezoek aan de tentoonstelling over Art Deco - Paris, Enzo’s 
inspiratiebron. Afsluitend was er een gezellige borrel. Ook bij 
de Zomerborrel van Fonds Gemeentemuseum en Museumnacht 
waren Bright Minds welkom. 

Om talloze tentoonstellingen te presenteren, bijzondere aan -
kopen te doen en maatschappelijke en educatieve projecten 
te organiseren, is steun van bedrijven, fondsen en particulieren 
onmisbaar. Gemeentemuseum Den Haag prijst zich dan ook 
gelukkig met een groot aantal begunstigers: Gemeente Den 
Haag, BankGiro Loterij, fondsen, zakelijke sponsoren, vrienden, 
donateurs, erflaters, bruikleengevers en schenkers in natura. 

De afdeling Partnerships & Events is verantwoordelijk voor het 
werven van extra gelden en de activiteiten die daarmee samen-
hangen, voor alle evenementen en voor maatschappelijke 
projecten.

Twee keer per jaar ontvangen zakelijke en particuliere be -
gunstigers, vrienden, bruikleengevers en overige schenkers 
het relatieblad GM Magazine, waarvan het eerste nummer in 
januari 2018 is uitgebracht. Met dit blad delen we verhalen over 
de totstandkoming van onze projecten en tentoonstellingen. 
Zo brengen we het museum nóg dichterbij. 

PARTICULIEREN
Vrienden
De vriendenvereniging van Gemeentemuseum Den Haag 
zet zich sinds haar oprichting onophoudelijk in voor het 
Gemeentemuseum. Zo heeft het museum in 2018 het schilderij 
Christus en Boeddha (circa 1890) van Paul-Elie Ranson (Limoges 
1864- Parijs 1909) met steun van de Vrienden kunnen aankopen. 
Dit doek wordt gezien als een van de hoogtepunten uit het 
oeuvre van de Franse schilder. Het werk sluit prachtig aan bij 
de museumcollectie waaronder de verzameling Symbolistische 
werken van onder meer Jan Toorop en is per direct toegevoegd 
aan de collectiepresentatie Ontdek het Moderne.
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Hofman & Sip Fonds
Ter nagedachtenis aan zijn partner Coen Hofman richtte Lex Sip 
in 2018 een Fonds op Naam op binnen het Gemeentemuseum, 
de plek die altijd belangrijk is geweest in hun leven. Het Hofman 
& Sip Fonds komt in belangrijke mate ten goede aan educatieve 
doeleinden. Coen Hofman en Lex Sip hebben culturele educatie 
in het algemeen en van jongeren in het bijzonder, altijd een warm 
hart toegedragen, omdat het bijdraagt aan de ontplooiing van 
met name jongeren en veel levensvreugde kan brengen alsmede 
een bredere blik op de wereld.

De directie van het Gemeentemuseum is de heer Sip zeer 
erkentelijk voor deze bijzondere steun. 

Fonds Gemeentemuseum
Donateurs van Fonds Gemeentemuseum dragen actief bij aan 
een succesvolle toekomst van het museum. Middelen uit het 
fonds worden gebruikt om uitzonderlijke aankopen te doen, 
restauraties, publicaties en tentoonstellingen mogelijk te maken, 
maar ook om jongeren en nieuw publiek kennis te laten maken 
met kunst. In 2018 heeft het Gemeentemuseum dankzij steun 
van het Fonds een nieuwe microscoop voor het eigen 
restauratie atelier kunnen aankopen. Met deze microscoop zijn 
onze restauratoren beter in staat om schilderijen van zeer groot 
formaat, zoals Blauweregen van Claude Monet, te behandelen.

Financiële steun wordt door de directie, conservatoren en 
overige medewerkers van het Gemeentemuseum zeer ge-
waardeerd. Om donateurs te bedanken, worden zij gedurende 
het jaar door het museum uitgenodigd voor (besloten) 
openingen van tentoonstellingen en voor een aantal exclusieve 
bijeen komsten. Op 23 maart was er voor alle donateurs van 
het Fonds een preview voorafgaand aan de opening van 
Max Liebermann – Een zomers impressionist. Na afloop kreeg 
men de bijbehorende catalogus cadeau. Op zaterdag 14 juli 
was men in select gezelschap welkom bij een rondleiding over 

de tentoonstellingen Aan Zee en Haagse school op Scheveningen 
met aansluitend een feestelijke Zomerborrel op het tijdelijke 
museumstrand voor restaurant Gember. Op 2 november 2018 
ontving de directie donateurs, schenkers en overige begunsti-
gers in gezelschap van de burgemeester van Den Haag voor het 
jaarlijkse Begunstigersdiner. In de sfeervol aangeklede Tuinzaal 
vertelde directeur Benno Tempel over de ambities en plannen 
voor de nabije toekomst, zoals de aankomende tentoonstelling 
Monet - Tuinen van verbeelding en de noodzaak voor de restau-
ratie van ons topstuk Blauweregen. 

BANKGIRO LOTERIJ
Het Gemeentemuseum ontving in 2018 € 765.086 van de Bank-
Giro Loterij, bestaande uit een vaste bijdrage van € 500.000 en 
een bijdrage van € 265.086 dankzij het zogeheten ‘geoormerkt 
werven’, waarbij deelnemers specifiek voor het Gemeente-
museum meespelen. De bijdrage werd aangewend voor be-
 langrijke aankopen: Christus en Boeddha van Paul-Elie Ranson, 
Animaris Omnia van Theo Jansen – te zien in de Tuinzaal van 
het Gemeentemuseum - en zeven werken (zonder titel) van 
Lee Bontecou.

FONDSEN
Diverse fondsen en stichtingen maakten in 2018 aankopen, 
tentoonstellingen en bijzondere projecten mogelijk. 
Het Gemeentemuseum is zeer dankbaar voor dezer steun. 
Op pagina 3 treft u het overzicht van fondsen die het museum 
ondersteunden.
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SPONSOREN
Rabobank Regio Den Haag, al een aantal jaren een gewaardeerd 
partner op het gebied van educatie, maakte de vernieuwing 
van Wonderkamers mede mogelijk. Nationale-Nederlanden 
was sponsor van de tentoonstelling De Haagse School op 
Scheveningen die van 7 juli 2018 tot en met 16 september 2018 
te zien was, als onderdeel van het programma Feest aan Zee. 
200 jaar badplaats Scheveningen. Stijl Advocaten en Aronson 
Antiquairs blijven partners in respectievelijk Mondriaan en De Stijl 
en Het Wonder van Delfts Blauw. 

MONDRIAAN BUSINESS CLUB
De Mondriaan Business Club bestaat uit zo’n 40 leden, met name 
uit het MKB. Leden zijn regelmatig welkom bij evenementen van 
het museum, waaronder drie evenementen die jaarlijks exclusief 
voor de club georganiseerd worden. In februari 2018 was er 
een evenement rond de tentoonstelling Haagse chic - Steltman, 
100 jaar sieraden & zilver, in juni vond het bijzondere Jaardiner 
plaats en in oktober 2018 was er een inspirerende avond in 
het Fotomuseum rond de tentoonstelling Lauren Greenfield – 
Generation Wealth, waar filosoof Jan Drost van de Amsterdamse 
School of Life een ‘flitscollege’ gaf met als thema ‘Hoe (rijk) ben 
je echt?’.

Voor ondernemers van de Fahrenheitstraat (prijswinnaar 
citydressing Mondriaanjaar) vond er een speciale nieuwjaars-
bijeenkomst plaats. En in samenwerking met MKB Den Haag 
en FunX vond in het najaar nog een MKB avond plaats.

COMMERCIËLE EVENEMENTEN
In 2018 vonden er 56 commerciële events plaats. De omzet 
bedroeg bijna € 500.000. Daarmee kijken we terug op een 
goed jaar. Er hebben hele mooie en bijzondere - commerciële 
en niet-commerciële - partijen plaatsgevonden, zoals het bezoek 
van Koningin Máxima en de Koningin van Jordanië. Diverse 
ministeries en andere overheidsinstanties, maar ook banken 
(Rabobank), corporate bedrijven (NN Group en Shell) en grote 
internationale organisaties (EGG, CLEPA, Capacity Media en 
TB Alliance) hebben hun social events, diners, award uitreikingen 
en nog meer in het Gemeentemuseum georganiseerd. In het 
bijzonder kijken wij terug op het event met de premier van 
China en premier Rutte. Dit event betrof de ont moeting tussen 
de premiers over de handelsbetrekkingen tussen China en 
Nederland. In het Fotomuseum vonden er gesprekken tussen 
de CEO’s en de premiers plaats en in het Gemeentemuseum 
spraken beide premiers circa 300 onder nemers toe. 
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BESTUUR

Directie
s	 	De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)

s	 	De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

De Raad van Toezicht van de Stichting Gemeentemuseum  
Den Haag had in 2018 de volgende samenstelling:
s	 	De heer Prof. Dr. C.N. Teulings,  

voorzitter sedert 25 september 2013, termijn herbenoeming 2017

s	 Mevrouw G. Bekman (tot 2 juli 2018)

s	 	De heer C.J. van den Driest,  
lid sedert 1 december 2011, treedt af in 2019

s	 	Mevrouw mr. Y. van Rooy,  
lid sedert 1 december 2014, termijn herbenoeming 2018

s	 	De heer H.W. Breukink,  
lid sedert 17 september 2015, termijn herbenoeming 2019

s	 	Mevrouw ir. M.W.L. van Vroonhoven,  
lid sedert 17 september 2015, termijn herbenoeming 2019

s	 	De heer drs. M. Essafi,  
lid sedert 1 september 2017, termijn herbenoeming 2021

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
In 2018 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd. Behalve 
de vier reguliere jaarvergaderingen, betrof dat een doorge-
schoven vergadering van december 2017 die vanwege slechte 
weersomstandigheden was uitgesteld. In de vergaderingen is 
stilgestaan bij de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening. 
Belangrijke beslissing in 2018 is de herbenoeming van de voor-
zitter geweest voor de tweede (en laatste) termijn. Tevens is 
afscheid genomen van mevrouw Bekman. Zij is uitgebreid 
bedankt voor haar jaren van constructieve steun en bijdrage 
aan het functioneren van de Raad van Toezicht.

BESTUUR

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook in 2018 weer uitvoerig 
stilgestaan bij de mogelijke uitbreiding voor het Eschermuseum 
in de voormalige Amerikaanse Ambassade. Zij heeft zich 
verdiept in de financiële risico’s voor het Eschermuseum/
Gemeentemuseum Den Haag en op basis daarvan rand-
voorwaarden voor het proces vastgesteld. Ook zijn dit jaar 
verdere stappen gezet in de besluitvorming over een eventuele 
naamswijziging van het Gemeentemuseum Den Haag. 
De Raad van Toezicht hecht aan een zorgvuldig proces. 
Het heeft zich gebogen over een stakeholdersonderzoek, waarbij 
de verschillende alternatieve namen tegen het licht zijn gehouden. 
Uiteindelijk is besloten per oktober 2019 de naam te wijzigen in 
Kunstmuseum Den Haag. 

In de twee vergaderingen zijn presentaties en toelichtingen 
gegeven door de adjunct directeur over de Beveiliging. 
Het hoofd Partnerships & Events en de senior medewerker 
Particuliere Donateurs gaven een uitleg over fondsenwerving.
De laatste vergadering van het jaar is gebruikt als brain-
stormsessie met leden van het Managementteam van het 
Gemeentemuseum Den Haag. Daarbij werd vooruitgekeken 
naar het meerjarenbeleidsplan dat in 2019 geschreven zal 
worden. De vier vraagstukken die de lijnen voor het meer-
jarenbeleidsplan vormen moeten gaan geven kwamen aan 
de orde, te weten:
 
s	 	Inclusie en het brede bereik van cultuur
s	 Economische waarde van het museum
s	 Maatschappelijke waarde van het museum
s	 Cultuureducatie voor iedereen.
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DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Sinds de lancering onderschrijft het museum de code culturele 
diversiteit. De afgelopen jaren investeerde het museum vooral 
met het project Stad naar het museum in de diversificatie van 
de P van publiek. In 2014 benoemde de toenmalige Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het project 
tot Best Practice voor de toepassing Code Culturele Diversiteit.

Toch valt er nog veel te winnen in de diversiteit van publiek, 
personeel, partners en programma. In 2018 heeft het museum 
daarom zijn voornemens expliciet gemaakt in een uitgangs-
puntennotitie diversiteit en inclusie, waaraan een uitvoerings-
agenda voor twee jaar is gekoppeld. Toegankelijkheid en 
inclusie/diversiteit zijn daarbij als twee werkterreinen gedefini-
eerd en de uitvoeringsagenda is volgens het framework van 
de 4 P’s van de code opgesteld. Het museum hanteert daarbij 
een brede definitie van diversiteit, namelijk een waarbij oog 
is voor kenmerken als leeftijd, gender, culturele, sociale en 
seksuele identiteit. De eindverantwoordelijkheid voor diversiteit/
inclusiviteit ligt bij de directie, gedelegeerd bij een interne 
beleidsadviseur en in de uitvoering bij verschillende collega’s.

De Raad van Toezicht is twee keer aanwezig geweest bij 
een overleg tussen Directie en Ondernemingsraad in het 
kader van artikel 24 uit de wet op de Ondernemingsraden. 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 een zelfevaluatie 
uitgevoerd en die intern ook besproken. Daarin is de 
Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit 
(Gemeente Den Haag) meegenomen. 

De Raad van Toezicht heeft een functioneringsgesprek met de 
directeur gevoerd. De Raad volgt de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht stelt met genoegen vast dat er ook in 
2018 jaar door de staf van het museum met veel energie is 
gewerkt aan een groot aantal succesvolle tentoonstellingen. 
De bezoekersaantallen blijven hoog. Ook is de Raad van Toezicht 
zeer verheugd over de grote belangstelling voor kunstonderwijs 
verzorgd in het Gemeentemuseum Den Haag.

In de Raad van Toezicht vergadering van 26 april 2018 
is de jaarrekening 2017 en het directieverslag van het 
Gemeentemuseum Den Haag goedgekeurd. 
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De heer C.J. van den Driest
s	 	Voorzitter Raad van Commissarissen Anthony Veder N.V.
s	 	Voorzitter Raad van Commissarissen Teslin Capital 

Management
s	 	Voorzitter bestuur Van Ommeren De Voogt Stichting
s	 	Lid Raad van Toezicht Stichting Johannahuis

Mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy
s	 	Voorzitter Raad van Commissarissen  

Philips Electronics Nederland BV
s	 	Lid Raad van Commissarissen  

(en Commissie Publiek Belang) PwC Accountants
s	 	Vice-voorzitter Raad van Commissarissen FUJI Europe
s	 	Lid Raad van Toezicht Stichting ’s Heerenloo
s	 	Voorzitter Raad van Toezicht Raad voor Accreditatie
s	 	Lid Bestuur Instituut GAK

De heer drs. H.W. Breukink
s	 	Executive coach bij en eigenaar van Development Dialogue
s	 	Lid Raad van Commissarissen van ING Group N.V.
s	 	Lid Raad van Commissarissen van Brink Groep
s	 	Voorzitter Raad van Toezicht Residentie Orkest Den Haag

Mevrouw ir. M.W.L. van Vroonhoven
s	 	Voorzitter Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten
s	 	Lid Nederlandse Sportraad
s	 	Lid Dutch Council INSEAD

De heer drs. M. Essafi
s	 	Directeur/eigenaar van PublicEffect 
s	 	Lid rekenkamercommissie Alphen (tot juli 2018)
s	 	Lid Rvt MDR ( tot 1 mei 2018)
s	 	Lid RvT Lokalis (tot 31 dec 2018) 

NEVENACTIVITEITEN DIRECTIE 
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

De heer drs. Benno Tempel  | Algemeen Directeur
s	 	Voorzitter bestuur Stichting Van Doesburghuis
s	 	Lid Keuringscommissie TEFAF 19e en 20e  

eeuwse schilderkunst
s	 	Lid Redactieraad Museumcongres 2018
s	 	Curator voor het Nederlandse Paviljoen  

van de Biënnale Venetië 2019

De heer ir. Hans Buurman | Adjunct directeur
s	 	Voorzitter klankbordgroep Museumkaart 

(Museumvereniging)
s	 Voorzitter bestuur Stichting Haagse Museumnacht
s	 	Voorzitter bestuur Stichting ACKU, Cultuurbureau Haagse 

Hogeschool/ Hogeschool InHolland
s	 Lid van het bestuur Stichting Directie Haagse Musea
s	 Secretaris bestuur Stichting Partners in Toerisme, Den Haag

RAAD VAN TOEZICHT

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings | Voorzitter
s	 	Hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge
s	 	Lid Raad van Toezicht van de Boekmanstichting
s	 	Lid Board of Associate Editors Economist
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FINANCIËN

BATEN Realisatie 
in €. 2018

Begroting 
in €. 2018

Realisatie 
in €. 2017

A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN € 7.736.734 5.380.000 7.415.754

Directe opbrengsten € 4.547.587 3.780.000 5.030.455

A.1 Publieksinkomsten € 3.936.950 3.231.000  4.277.129

A.2 Sponsorinkomsten € 121.705  124.000 122.630 

A.3 Overige directe opbrengsten € 488.932 425.000 630.696

Indirecte opbrengsten € 3.189.147   1.600.000 2.385.299

A.4 Diverse inkomsten € 564.705 526.000 728.714

A.5 Bijdragen uit private middelen     

– Particulieren inclusief 
vriendenverenigingen € 1.520.883 200.000  183.419 

–Bedrijven €  50.000 50.000  50.000 

–Private fondsen €  288.582  144.000  701.828 

–Goede doelenloterijen €  764.977 680.000  721.338 

B SUBTOTAAL SUBSIDIES € 10.698.261   10.371.000 10.654.290

B.1.2 Meerjarige subsidie 
Cultuurfondsen € 86.600 0 0

B.3.1 Meerjarige subsidie  
Gemeente Den Haag € 10.424.161 10.171.000 10.171.130

B.3.2 Overige subsidies  
Gemeente Den Haag € 0 0 60.000

B.4.1 Overige subsidies/bijdragen  
uit publieke middelen € 187.500 200.000 423.160

SOM DER BATEN (A+B) € 18.434.996  15.751.000 18.070.044
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LASTEN Realisatie 
in €. 2018

Begroting 
in €. 2018

Realisatie 
in €. 2017

C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN € 5.766.632 5.781.200 5.796.660

C.1 Beheerlasten personeel €  2.283.529 2.352.400  2.389.530 

C.2 Beheerlasten materieel €  3.483.103 3.428.800  3.407.129 

D SUBTOTAAL  
ACTIVITEITENLASTEN €  12.319.793 10.163.800  12.195.096

D.1  Activiteitenlasten personeel € 6.680.852  6.498.800 6.619.109

D.2  Activiteitenlasten materieel € 5.638.941 3.665.000 5.575.987

SOM DER LASTEN (C+D) € 18.086.426 15.945.000 17.991.756

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING € 348.570 194.000 78.288

Saldo Rentebaten en -lasten € 1.403 10.000 9.709

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0

EXPLOITATIE RESULTAAT 
Resultaatbestemming € 349.973 184.000 87.997

Onttrekking algemene reserve €    

Toevoeging bestemmingsreserves €   82.168 

Onttrekking bestemmingsreserves € 379.854 184.000

Toevoeging bestemmingsfondsen € 729.827 5.829

Onttrekking bestemmingsfondsen

EXPLOITATIE RESULTAAT 
Resultaatbestemming € 0 0  0

RESUME PERSONEELSKOSTEN BEDRAG BEDRAG BEDRAG

Totaal personeelskosten (C1+D.1) € 8.964.381 8.851.200 9.008.639

- waarvan op vast contract € 6.659.857 6.250.700 6.102.049

- waarvan op tijdelijk contract € 491.145 907.500 891.865

- waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.) € 1.659.756 1.513.000 1.812.152

- waarvan overige personeelskosten € 153.623 180.000 202.573
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De eigen inkomsten van het museum zoals de publiekin-
komsten, overige- en directe inkomsten, zijn circa 42 % van 
de totale baten. De baten bij de posten overige subsidies/
bijdragen, publieke/private middelen en sponsorinkomsten 
zijn doorgaans eenmalig.  Deze baten zijn direct toe te wijzen 
aan kunstaankopen of tentoonstellings– of overige projecten. 
De overige baten zoals de subsidie gemeente Den Haag en 
de publiekinkomsten zijn jaarlijks terugkerende baten.

LASTEN 2018 
De totale lasten bedroegen € 18.086.426,- en waren daarmee 
€ 2.141.426,- hoger dan de begroting. Deze stijging van de 
lasten ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt 
door de post activiteitlasten in verband met incidentele 
uitgaven voor de gedeeltelijke vernieuwing van Wonderkamers 
3.0. en de kunstaankopen. Hieronder een grafiek van de lasten 
per categorie 2017 versus 2018.

BATEN 2018
De totale baten bedroegen € 18.434.996,- waarvan 
€ 3.936.950,- aan publieksinkomsten. 

De stijging van de baten ten opzichte van de begroting wordt 
vooral veroorzaakt door incidentele geoormerkte bijdragen 
van particulieren (nalatenschap), private en publieke fondsen. 
Deze incidentele  baten van totaal €. 1.831.415,- waren niet 
voorzien in de begroting.  Het betreft geoormerkte baten 
die bestemd zijn voor de financiering van kunstaankopen 
en  specifieke projecten.  

Daarnaast is in verband met de gewijzigde regelgeving 
eenmalig de eindafrekening van de museumkaart van 2017 
(€ 691.347,-) en 2018 (€ 416.000,-) opgenomen in de baten.
Hiermee geven de publieksinkomsten een vertekend beeld 
in relatie tot de bezoekersaantallen.Het aantal bezoekers bij 
het Gemeentemuseum was 302.141 en bleef daarmee 47.859 
bezoekers achter op de begrote aantallen van 350.000.
Bij het GEM/Fotomuseum kwamen de bezoekers uit op 
84.749 en was daarmee 34.759 meer dan was begroot. 

Hieronder een grafiek van de baten per categorie 2017 
versus 2018.
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EXPLOITATIE RESULTAAT 2018
Het exploitatie resultaat bedroeg € 349.893,- positief. Hierbij 
wordt opgemerkt dat het overschot in de exploitatie vooral 
wordt veroorzaakt door een nalatenschap en gewijzigde 
regelgeving. 

Het operationele resultaat van het museum (ontdaan van de 
verstorende werking van inkomsten en uitgaven die gelieerd 
zijn aan het aankoopbeleid van het museum) toont over 2018 
een tekort van € 1.018.054.

FINANCIËLE POSITIE 2018
De financiële positie van het museum is solide. Het museum 
beschikt over voldoende eigen vermogen en de liquiditeits-
positie is ruim voldoende om aan de korte termijn 
verplichtingen te voldoen. De financiële ratio’s zijn als volgt:

WNT 2018
De bruto bezoldiging van de twee topfunctionarissen van 
het Gemeentemuseum Den Haag is lager dan het algemene 
normbedrag van € 187.000,- voor de Wet Normering.

Financiele ratio's 2018 2017 2016
Solvabiliteit 0,50 0,50 0,50

Current ratio 3,17  3,29 3,29 

Verdien vermogen* 74% 65% 70%

* Verhouding eigen inkomsten/ 
structurele subsidies
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31 december 
2018

31 december 
2017

ACTIVA

A Vaste activa
A.1 Materiele vaste activa € 490.303  485.525

Totaal vaste activa € 490.303   485.525

B Vlottende activa
B.1 Onderhanden projecten €  169.081  106.625 

B.2 Voorraden € 117.327  186.256 

B.3 Vorderingen €  1.746.000  998.655 

B.4 Vooruitbetaalde bedragen €  68.331   133.819 

B.5 Liquide middelen €  7.946.213  8.005.086 

Totaal vlottende activa €   10.046.952  9.430.441  

TOTAAL ACTIVA €  10.537.255   9.915.966  

PASSIVA

C Eigen vermogen
C.1 Algemene reserve €  1.796.170  1.796.170 

C.2 Bestemmingsreserves €  1.493.314  1.873.168 

C.3 Bestemmingsfondsen €  2.011.900  1.282.073

Totaal eigen vermogen €  5.301.384  4.951.411 

D Voorzieningen   

E  Langlopende schulden   

D.1  Voorzieningen € 76.000 213.849

D.2 Voorzieningen Meerjaren 
Onderhoudsplanning € 1.982.223 1.881.882

Totaal voorzieningen € 2.058.223 2.095.731

E. Schulden
E.1 Lang lopende schulden € 4.000 6.000

E.2 Kortlopende schulden

Crediteuren €  1.057.812  636.262 

Overige schulden €  1.714.160  1.824.492

Overlopende passiva €  401.676  402.070 

Totaal kortlopende schulden €  3.173.648  2.862.824 

TOTAAL PASSIVA €  10.537.255  9.915.966 



2018
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VERWERVINGEN 2018

AANKOPEN: 

19 aankopen bevatten:
s	 2 schilderijen
s	 35 tekeningen
s	 12 beeldobjecten
s	 4 foto’s
s	 3 kunstnijverheid
s	 1 bibliofiel
s	 1 dvd

SCHENKINGEN

37 schenkers doneerden:
s	 106 objecten voor mode
s	 20 foto’s
s	 4 beeldobjecten
s	 10 bibliofielen
s	 12 schilderijen/prenten/tekeningen
s	 28 kunstnijverheid objecten

LANGDURIGE BRUIKLENEN

7 bruikleengevers leenden aan het museum:
s	 6 kunstnijverheid
s	 2 maquettes
s	 22 schilderijen / tekeningen

LEGATEN:

2 schenkers doneerden:
s	 9 schilderijen / tekeningen
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s	 Mai Spijkers
s	 Marc Mulders
s	 Maria Bigaj
s	 Matthias König
s	 Museon                                                                                              
s	 Museum Arnhem                                                                                       
s	 Museum de Oude Wolden                                                                               
s	 Museum Hengelo                                                                                      
s	 Museum voor Religieuze Kunst                                                                        
s	 Nationaal Museum voor Wereldculturen                                                                
s	 Nederlands Tegelmuseum                                                                              
s	 Olsthoorn*Vanderwilt                                                                                
s	 Palau                                                                                               
s	 Peter Gentenaar
s	 Rechtbank Amsterdam                                                                                 
s	 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven      
s	 Renée van Roekel                                    
s	 Richard Hutten Studio bv  
s	 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                                              
s	 Rijksmuseum Amsterdam                                                                               
s	 RKD. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis                                                    
s	 Sam Samiee
s	 Sheila de Vries
s	 Singer Laren                                                                                                                                           
s	 Stadsarchief Amsterdam                                                                              
s	 Stedelijk Museum Amsterdam                                                                          
s	 Stichting Oud Winschoten                                                                            
s	 Stichting Stedelijk Museum Breda                                                                    
s	 Streefkerk Advocaten                                                                                
s	 Studio Ninamouhna                                                                                   
s	 Studio Wieki Somers  
s	 Suzie van Staaveren                                                                             
s	 Tess van Zalinge
s	 The Ekard Collection   
s	 Thijs Jaeger                                                                             

BRUIKLEENGEVERS 2018

Het museum werkte in 2018 samen met binnenlandse 
en buitenlandse partners die voor tentoonstellingen in 
Den Haag hun kunstwerken uitleenden. 

BRUIKLEENGEVERS NEDERLAND 
s	 AkzoNobel Art Foundation                                                                            
s	 Amsterdam Museum                                                                                    
s	 Anne Geene & Arjan de Nooy
s	 Arentheem College  
s	 Barbara Ellison 
s	 Bram Vreven                                                                              
s	 Centraal Museum                                                                                     
s	 Cor Unum                                                                                            
s	 Dordrechts Museum - Huis Van Gijn                                                                   
s	 Drents Museum                                                                                       
s	 Fong-Leng
s	 Frans Hals Museum / De Hallen                                                                       
s	 Gispen    
s	 Gitte Svendsen                                                                                    
s	 Groninger Museum                                                                                    
s	 Hardeman Studio                                                                                     
s	 Het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem                                                               
s	 	IRIS VAN HERPEN / IVH Womenswear BV /  

IVH Haute Couture BV                                          
s	 Jan Banning Fotografie
s	 Jan en Kathleen Vergote 
s	 Jennifer de Bruyckère
s	 Joods Historisch Museum                                                                             
s	 Kapiteinshuis Pekela                                                                                
s	 Kröller-Müller Museum                                                                               
s	 Kunstconsult 
s	 Kunsthandel Proportio Divina    
s	 Luis Maly
s	 Lydia Buijs                                                                    
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s	 Klassik Stiftung Weimar - Goethe Nationalmuseum                                                     
s	 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen                                                     
s	 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België                                                    
s	 Kunsthalle Bremen                                                                                   
s	 Kunsthalle Mannheim                                                                                 
s	 Kunsthalle zu Kiel                                                                                  
s	 Kunsthandel Wolfgang Werner KG                                                                      
s	 Kunsthaus Zürich - Zürcher Kunstgesellschaft                                                        
s	 Kunstmuseum St. Gallen                                                                              
s	 Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz                                                   
s	 Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser                                                      
s	 	Landesmuseum für Kunst und  

Kulturgeschichte Oldenburg                                               
s	 Liebermann-Villa am Wannsee                                                                         
s	 Maison Dior / Dior Héritage                                                                         
s	 Maison Givenchy                                                                                     
s	 Mary Katrantzou Studio                                                                              
s	 Michael Wolf
s	 Mu.ZEE                                                                                              
s	 Musea Brugge - Groeningemuseum                                                                      
s	 Musée des Arts Décoratifs                                                                           
s	 Musée des beaux-arts de Liège                                                                       
s	 Museo del Novecento                                                                                 
s	 Museum der bildenden Künste Leipzig                                                                 
s	 Museum Dhondt-Dhaenens                                                                              
s	 Museum Folkwang Essen                                                                               
s	 Museum Kunst der Westküste                                                                          
s	 Museum voor Schone Kunsten Gent                                                                     
s	 	Museum Wiesbaden - Hessisches Landesmuseum  

für Kunst und Natur                                      
s	 Nationaal Archief                                                                                   
s	 National Galleries of Scotland                                                                      
s	 Neue Galerie / Museumslandschaft Hessen Kassel                                                      
s	 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover                                                             
s	 Saarlandmuseum - Stiftung Saarländischer Kulturbesitz                                               
s	 Sabina Fliri Fine Art                                                                               

s	 Universiteit Leiden - Universitaire Bibliotheken Leiden
s	 Van Abbemuseum                                                                                      
s	 Veenkoloniaal Museum                                                                                
s	 Waterschap Hunze en Aa's    
s	 Willem Baars Projects
s	 Yota Morimoto
s	 Zeeuws Archief, Middelburg                                                                          
s	 Zeeuws Museum
s	 Zortan Industries B.V. 

Plus de particuliere bruikleengevers Nederland  
die anoniem wensen te blijven.

BRUIKLEENGEVERS BUITENLAND
s	 Agnès B.                                                                                            
s	 Arp Museum Bahnhof Rolandseck                                                                       
s	 Collection Frank Brabant, Wiesbaden
s	 Diane von Furstenberg
s	 Die Lübecker Museen - Museum Behnhaus Drägerhaus                                                    
s	 Dr. Nöth Kunsthandel + Galerie                                                                      
s	 Drawing Room                                                                                        
s	 	Fondazione Marianne Werefkin -  

Museo Comunale d'Arte Moderna, Ascona                                                                                                                           
s	 French & Company LLC                                                                                
s	 Galerie Feldbusch Wiesner Rudolph                                                                   
s	 Galerie Ludorff GMBH                                                                                
s	 Galerie Mathias Güntner                                                                             
s	 Galerie Orlando GmbH                                                                                
s	 Galerie von Vertes                                                                                  
s	 Gladstone Gallery 
s	 Hamburger Kunsthalle                                                                                
s	 Herbert Foundation, Gent                                                                            
s	 Hopstreet Gallery                                                                                   
s	 Isabel Marant                                                                                       
s	 Katharine Hamnett London                                                                            
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s	 Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation                                                         
s	 Sonia Rykiel                                                                                        
s	 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe                                                                     
s	 	Staatliche Kunstsammlungen Dresden -  

Galerie Neue Meister                                           
s	 Staatliche Museen zu Berlin - Alte Nationalgalerie                                                  
s	 Staatliches Museum Schwerin / Ludwigslust / Güstrow                                                 
s	 Staatsgalerie Stuttgart                                                                             
s	 Städel Museum                                                                                       
s	 Stella McCartney                                                                       
s	 Stiftung Museum Kunstpalast                                                                         
s	 Suermondt-Ludwig-Museum                                                                             
s	 The Annenberg Space for Photography
s	 Thorsten Brinkmann
s	 Vivienne Westwood Limited                                                                            
s	 Von der Heydt-Museum                                                                                
s	 Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud                                                         
s	 	Westfälisches Landesmuseum  

für Kunst und Kulturgeschichte Münster    
s	 Zentrum Paul Klee

Plus de particuliere bruikleengevers buitenland  
die anoniem wensen te blijven.
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Glans en geluk. Kunst uit de wereld van de Islam /
Splendour and Bliss. Arts of the Islamic world
Charlotte E.C. Huygens, Luitgard E.M. Mols ; met bijdr. 
van Yasemin Bagci... [et al.] ; red. Suzanne M.R. Lambooy, 
Luitgard E.M. Mols. - Zwolle [etc.] : Waanders {etc.], 
2018. - 277 p. : ill. ; 28 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Met noten en bibliogr.
ISBN 978-94-6262-194-7

GM Magazine #1
Hoofdred. Lisa Kölker, Eefje Rabelink, Maaike Staffhorst. 
- Den Haag: Gemeentemuseum Den Haag, 2018. - 36 pag. 
januari 2018. Relatiemagazine voor donateurs en vrienden 
van Gemeentemuseum Den Haag

GM Magazine #2
Hoofdred. Lisa Kölker, Eefje Rabelink, Maaike Staffhorst. 
- Den Haag: Gemeentemuseum Den Haag, 2018. - 36 pag. 
september 2018. Relatiemagazine voor donateurs en vrienden 
van Gemeentemuseum Den Haag. ISSN: 2589-4226

Jean Brusselmans 1884-1953
Hans Janssen (red./ed.) ; voorw. Benno  Tempel ; bijdr. 
Rudi Fuchs. - Veurne : Hannibal, 2018. - 134 p. :  ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag van 17 februari t/m 10 juni 2018
Met biogr. en noten
ISBN 978-94-9267-741-9

Klaus Baumgärtner : Sequence
Hans Locher. - [S.l.] : Lecturis, 2018. - [..] p. : ill. ; 28 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Fotomuseum Den Haag
ISBN 978-94-6226-291-1

Aan Zee
Hoofdred. Hans Janssen, Marita Smit 
en Laura Stamps. - Den Haag : 
Gemeentemuseum Den Haag, 2018. - 131 p. : ill. ; 28 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag in 2018

Alexej von Jawlensky: expressionisme en devotie
Doede Hardeman, Angelica Bianconi, Roman Zieglgänsberger; 
eindred. Doede Hardeman en Daniël Koep. - Zwolle : 
Wbooks, 2018. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Met noten, reg. bibliogr. 
ISBN 9789462582897

Art Nouveau in Nederland
Jan de Bruijn, Frouke van Dijke,  Madelief Hohé. 
- Den Haag [etc.] : WBooks, i.s.m. het 
Gemeentemuseum Den Haag, 2018. - 240 p. : ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag van 21 april t/m 28 oktober 2018
Met noten en reg
ISBN 978-94-625-8266-8

Femmes Fatales, sterke vrouwen in de mode / 
Femmes Fatales, strong women in fashion 
met bijdr. van Madelief Hohé, Georgette Koning,
Eve Demoen. - Zwolle : Waanders, 2018. - 200 p. : ill. ; 31 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag en het Modemuseum Hasselt
ISBN 978-94-6262-209-8

PUBLICATIES 2018
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Thorsten Brinkmann : Life is funny, my deer
Hrsg. Sebastian Möllers und Luisa Paulina Fink ; Mitarb. Klaus 
Baumgarten... [et al.]. - Bonn : VG Bild-Kunst, 2017. - 123 p. 
: ill. ; 23 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in Kunsthaus Stade 
van 20 oktober 2017 tot 4 februari 2018 en in het GeM Den Haag 
van 31 maart tot 17 juni 2018
ISBN 978-3-903228-14-6

The universal photographer : Anne Geene & Arjan de Nooy
Rotterdam : HEF, 2018. - 457 p. : ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag
ISBN 978-90-6906-052

KINDERBOEKEN

Jawlensky haar ogen - Bette Westera & Sylvia Weve 
Amsterdam : Leopold, 2018. - 32 p. : ill. ; 28 cm
Kinderboek bij de tentoonstelling 'Alexej von Jawlensky :
expressionsime en devotie' 
ISBN 978025875497

Liebermann : de zee van meneer Max - 
Annette Fienieg & Koos Meinderts
Amsterdam [etc.] : Leopold/Gemeentemuseum Den Haag,
2018. - [..] p. : ill. ; 28.5 cm
ISBN 9789025874582

Lauren Greenfield - Generation Wealth
forew. by Juliet Schor ; photogr. ed. with Trudy Wilner Stack ; 
text ed. with Susan Lynley Welsh. - London : Phaidon, 2017. 
- 503 p. : ill. ; 32 cm
Uitg. t.g.v de gelijknamige tentoonstelling, o.a. in het 
Fotomuseum Den Haag in 2018
ISBN 978-0-7148-7212-4 

Max Liebermann : een zomers impressionist
Saskia Bekke-Proost... [et al.] ; eindred. Frouke van Dijke. 
- Zwolle [etc.] : WBooks, i.s.m. het Gemeentemuseum Den Haag, 
2018. - 214 p. : ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag, van 24 maart t/m 24 juni 2018
Met noten en reg
ISBN 978-94-625-8256-9

Michael Wolf : Works 
with contrib. by Marc Feustel (ed.), Jan-Philipp Sendker and 
Wim van Sinderen. - [S.l.] : Pepperoni Books, 2017. 
- 293 p. : ill. ; 30 cm
Uitg. t.g.v. de tentoonstelling 'Life in Cities' in Rencontres
d'Arles van 3 juli tot 27 augustus 2017 en in het Fotomuseum 
Den Haag van 20 januari tot 22 april 2018
ISBN 978-3-941249-20-2

Morgan Betz : flies on milk, green eggs & ham
Benno Tempel, Hans Janssen. - Den Haag : Gemeentemuseum 
Den Haag, 2018. - 151 p. : ill. ; 28 cm
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum Den Haag, van 3 februari tot 3 juni 2018
ISBN 978-3-906946-07-8
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PERSONEEL & ORGANISATIE

2018:

Aantal fte 1-1-2018:   117,54
Aantal fte 31-12-2018:  117,92
Aantal medewerkers 1-1-2018: 137
Aantal medewerkers 31-12-2018: 137

KENGETALLEN PERSONELE SAMENSTELLING 
peildatum 31-12-2018

Aandeel mannen:   65
Aandeel vrouwen:   72
Aandeel 55+:    44
Aandeel 50 tot 55:   28
Aandeel 40 tot 50:   24
Aandeel 30 tot 40:   28
Aandeel tot 30 jaar:   13
Gemiddelde leeftijd:   46,14 

(incl. 9 stagiaires)

ZIEKTEVERZUIM:

Verzuim 2016:    4,58%
Verzuim 2017:    5,18%
Verzuim 2018:    6,95%
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