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 ‘Teylers Museum is a museum about an idea’
Russel Shorto (Schrijver en journalist) 
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Teylers Museum is het Museum van de Verwondering. Verwondering leidt tot het 

stellen van vragen, tot onderzoek en tot nieuwe ontdekkingen in kunst en weten-

schap. Verwondering hoort bij de menselijke zoektocht om zichzelf en de wereld 

beter te begrijpen.

Teylers Museum is geboren in 1784, de periode van de Verlichting, dankzij het 

kapitaal van Pieter Teyler: ondernemer én filantroop. Het was zijn ideaal om bij te 

dragen aan een betere wereld door het toegankelijk maken van kunst en wetenschap 

‘tot nut van het algemeen’. 

Het gedachtegoed van de Verlichting is de basis van onze samenleving. Essentieel 

is het principe dat iedereen gelijk is, dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt. 

Essentieel is ook de transparante en controleerbare manier waarop kennis en kunde 

ontstaan en worden doorgegeven. Het prachtig bewaard gebleven monumentale 

museum vormt de tastbare neerslag van deze idealen.

Teylers Museum wil aandacht blijven vragen voor de actualiteit van dit gedachtegoed. 

Bij de programmering brengen we waar mogelijk twee accenten aan die rechtstreeks 

voortvloeien uit deze basiswaarden. Het eerste is het principe van ’gedeelde feiten’: 

wetenschappelijke kennis is niet ‘ook maar een mening’. Het tweede is meerstem-

migheid en inclusie.

De opening van Pieter Teylers Huis in 2021 gaat hierbij een grote rol spelen. Dan 

is een lange restauratieperiode ten einde en heeft het museum zijn oorspronkelijke 

ruimtes weer terug.

De coronapandemie is een onzekere factor bij de uitvoering van dit Activiteitenplan. 
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INLEIDING 

Onze kernwaarden zijn:
• Nieuwsgierig: Een open en onderzoekende 

houding ten aanzien van vragen vanuit de 

samenleving en de museale professie.

• Respectvol: Iedereen voelt zich welkom 

in het museum. Persoonlijke benadering en 

kennisuitwisseling in dialoogvorm zijn leidend.

• Duurzaam: Een zorgvuldige omgang met 

gebouw en collecties, de mensen die er werken, 

en de producties die worden gemaakt.

Het onderliggende principe is Kwaliteit. De 

werkzaamheden worden hoogwaardig en 

zorgvuldig uitgevoerd.

Missie
Teylers Museum wil de hedendaagse belangstelling 

voor kunst en kennis activeren vanuit zijn unieke 

erfenis uit de Verlichting. 

Deze erfenis omvat naast uitzonderlijke collecties, 

een authentiek monumentaal gebouw en een rijke 

geschiedenis, ook een manier van denken die 

zich kenmerkt door een drang naar vernieuwing 

en ontdekking en het delen van kennis om de 

wereld te verbeteren. 

Visie
Teylers Museum ontwikkelt zich verder als een 

prachtig en inspirerend museum waar het altijd 

voor iedereen goed toeven is. Daarom gaan we:

1. Objecten voorzien van nieuwe betekenislagen 

met verhalen over de onderzoekers en kunstenaars 

die er in het museum mee werkten.

2. Het museum versterken met Pieter Teylers 

Huis waar de Verlichtingsidealen werden 

geconcretiseerd.

3.  Verhalen in het museum met een - waar 

mogelijk - meerstemmig karakter delen, zodat 

iedereen zich welkom voelt en de wereld kan zien 

door de ogen van de ander.

4. Op basis van collecties en geschiedenis 

bijdragen aan actuele debatten binnen én buiten 

het museumgebouw.

5.  Beheer en behoud en (digitaal) ontsluiten van 

collecties, gebouw en de daarmee verbonden 

geschiedenis zorgvuldig voortzetten.
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1.1/
KERNWAARDEN, MISSIE EN VISIE
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Teylers Museum vertelt verhalen over kunst 

en wetenschap door de tijd heen. Hiermee 

onderstreept het museum dat wetenschap 

gebaseerd is op een controleerbaar denksysteem 

en dat goede kunst leidt tot verrassende en 

ontroerende ervaringen. 

Voor veel mensen is het museum een must 

see bestemming, een stabiele waarde in een 

snel veranderende wereld. Zij kwamen hier als 

kind en delen hun ervaringen met kinderen en 

kleinkinderen in een doorlopende cyclus.

We hebben een voortreffelijk trackrecord op het 

gebied van fondsenwerving bij particulieren en 

instellingen. De Vriendenvereniging omvat circa 

1700 enthousiaste vrienden.

Onderwijsinstellingen van Groningen tot 

Antwerpen maken gebruik van ons brede 

educatieve aanbod. Met passende programma’s 

ontvangen we naast de kleintjes van de Kinder-

opvang en groep 1, alle schoolklassen, inclusief 

VMBO en Technasia en studenten van HBO/WO 

uit verschillende studierichtingen.

Teylers Museum is een belangrijk cultureel 

boegbeeld van de metropoolregio Amsterdam 

op nationaal en internationaal niveau. 

We dragen bij aan de welvaart van de metropoolregio 

als werkgever en als medegenerator van het bezoek 

van tienduizenden binnen- en buitenlandse 

toeristen. 

Het museum is een geliefde plaats voor vrijwilligers-

werk. Mensen met een arbeidsbeperking bieden we 

een veilige werkomgeving. 

1.2/
MAATSCHAPPELIJKE
BETEKENIS 

In het kader van de Erfgoedwet ontvangt het 

museum structureel subsidie. Met alle activiteiten 

dragen we bij aan het vigerende beleid en voldoen 

we binnen de financiële mogelijkheden aan de 

wettelijke verplichtingen. 

Teylers Museum onderschrijft de Governance 

Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code 

Diversiteit en Inclusie. In het bestuursverslag bij 

elke jaarrekening leggen we daarover gedetailleerd 

verantwoording af. 

Vernieuwing en verbreding

We experimenteren graag met vernieuwende 

publieksbenadering. Internationale waardering 

was er voor de zeer succesvolle crossover met 

Toneelschuur Producties in De Lorentz Formule, 

genomineerd voor de European Museum of the 

Year Award. Al ruim 50.000 mensen zagen deze 

voorstelling in het Lorentz Lab. 

Vernieuwend was Alles elektrisch (2018), waarbij 

in drie verschillende musea drie site specific 

werken over de enorme invloed van elektriciteit op 

ons leven door bekende buitenlandse kunstenaars 

werden vervaardigd. Er ontstonden totaal 

verschillende tentoonstellingen met dezelfde 

objecten. 

In 2021 organiseren we een tentoonstelling met 

de toonaangevende Whitechapel Art Gallery 

over de verbinding tussen hedendaagse kunst 

en wetenschap. 

Door de instelling van een ‘artist/scholar in 

residence’-programma in Pieter Teylers Huis gaan 

kunstenaars en onderzoekers actuele inzichten 

en presentaties over de collecties delen met het 

publiek. 

Nieuwe publieksgroepen, waaronder jongeren

We werken samen met het speciaal onderwijs, 

waarvoor het museum op maandagen opent. 

Om ons publiek inclusiever te maken gaan we 

volgens de Code Diversiteit en Inclusiviteit 

per tentoonstelling groepen preferred visitors 

benoemen. We gaan ons extra inspannen om hen 

in het museum te ontvangen. 

Voor een specifieke doelgroep, jongvolwassenen, 

‘doeners’ (HBO) en ‘denkers’ (WO), die veel 

bezig zijn met maatschappelijke vraagstukken, 

ontwikkelen we een digitaal aanbod samen met 

NEMO, Museum Boerhaave en het Utrechts 

Universiteitsmuseum. 

Educatie en participatie 

Het educatieve aanbod is heel breed. De 

programma’s worden gemaakt op verzoek van 

docenten. Voor elk niveau is een programma 

over kunst of wetenschap beschikbaar. Inhoud 

en didactiek komen tot stand in co-creatie met 

docenten die programma’s met hun klassen gaan 

volgen. Het overheidsbeleid om het historisch 

democratisch bewustzijn te vergroten krijgt 

vanaf eind 2021 vorm in een programma 

Wereldburgerschap in Pieter Teylers Huis. 

Internationale samenwerking zit in het 

DNA van Teylers Museum. Sinds de 18e 

eeuw onderhoudt het museum contacten met 

buitenlandse musea en kennisinstellingen. 

De laatste jaren zijn veel tentoonstellings-

projecten met buitenlandse collega-instellingen 

gerealiseerd. Het museum is medeoprichter 

van de Alliance of Early Universal Museums. De 

komende jaren zullen internationale projecten 

verder toenemen.

1.3/
BELEIDSPRIORITEITEN OCW
(TERUGKIJKEND EN VOORUITKIJKEND) 

Bezoekersaantallen
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Het coronavirus heeft een enorme invloed op 

het functioneren van het museum. In 2020 

werden 135.000–140.000 bezoekers verwacht. 

Dit worden er waarschijnlijk 75.000. Het 

schoolbezoek was hard op weg om records te 

breken maar heeft grotendeels stilgelegen. Onze 

ruimtes worden niet meer verhuurd. Thuiswerken 

doet een groot beroep op de flexibiliteit van de 

medewerkers. De prognose voor 2021 kent veel 

onzekerheden en getemperde verwachtingen.

Wij hebben vol energie de nieuwe uitdagingen 

opgepakt. Het museum werd coronaproof gemaakt. 

De tentoonstelling Dinomakers verlengden we 

tot na de zomer. De Constable-tentoonstelling 

besloten we te laten doorgaan omdat het juist 

nu belangrijk is grote, internationale kunst 

naar Nederland te halen. Voor 2021 is één 

tentoonstelling uit eigen collectie geprogrammeerd 

om risico’s te beperken. Bruikleenverkeer vindt 

plaats zonder koeriers. 

De crossover theatervoorstelling in het Lorentz 

Lab is aangepast, waardoor de werkloze acteurs 

weer kunnen spelen en het publiek weer kan 

genieten. Door de sluiting zijn veel blogs, vlogs 

en digitale rondleidingen geproduceerd. Teylers 

Museum was één van de eerste musea met 

livestream Instagram-rondleidingen. 

De extra subsidie van het Ministerie van OCW is 

doorslaggevend om de financiële nood te lenigen. 

Naar verwachting zal 2021 ook nog problematisch 

verlopen, mogelijk met effecten tot in 2022. 

1.4/
INVLOED CORONA

Teylers is een uniek museum in internationaal 

perspectief en werd daarom in 2012 door de 

Nederlandse regering genomineerd voor de 

Werelderfgoedstatus. Na voltooiing van Pieter 

Teylers Huis onderzoeken we mogelijkheden om 

hiermee verder te gaan. 

Positie nationaal

Als ‘museum van het museum’ bekleedt Teylers een 

uitzonderingspositie in het museumlandschap. In 

de authentieke interieurs zijn collecties van kunst 

en wetenschap – verworven en gebruikt voor 

onderzoek – samen bewaard bleven. 

De breedte en de kwaliteit van de verzamelingen 

(ca. 225.000 objecten) is van internationale 

statuur. We werken veel samen met Nederlandse 

instellingen zoals het Rijksmuseum, het RKD, 

het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch 

Instituut (Florence), Naturalis, Rijksmuseum 

Boerhaave en NEMO. Er is uitgebreid bruikleen-

verkeer over en weer.

We participeren in zeer uiteenlopende gremia: 

van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 

en Codart tot de Stichting Nederlandse Natuur-

historische Collecties en van de Vereniging 

Science Centra tot het Koninklijk Nederlands 

Genootschap van Munt- en Penningkunde. 

Teylers Museum maakt deel uit van het Canon-

netwerk voor de vensters Napoleon en Verlichting. 

In 2018 werd de Ovale Zaal uitgeroepen tot het 

eerste Nationaal Chemisch Erfgoed van Nederland. 

Positie internationaal

Internationaal geldt Teylers als een toonaangevend 

museum uit de periode van de Verlichting, zoals 

blijkt uit de samenwerking met de Kunstkamera 

en de Franckesche Stiftungen om de Alliance 

of Early Universal Museums op te richten voor 

musea van voor 1800. Kenmerkend zijn collecties 

op het gebied van artificialia en naturalia en de 

monumentale gebouwen. 

De museumcollecties zijn internationaal befaamd 

en daarom werken we bij tentoonstellingen samen 

met grote buitenlandse musea. De afgelopen 

periode waren dat het Städel Museum in Frankfurt, 

de Wellcome Collection in Londen en het Science 

& Industry Museum in Manchester, het Cleveland 

Museum of Art in Cleveland en het Getty Museum 

in Los Angeles. 

De komende jaren gaan we in elk geval samen-

werken met de Whitechapel Art Gallery in Londen, 

het Ashmolean Museum in Oxford, de Bibliothèque 

Nationale de France, La Cinémathèque Française 

te Parijs en de Universiteit Antwerpen.

1.5/
PROFIEL VAN HET MUSEUM /
POSITIONERING IN (INTER)NATIONAAL PERSPECTIEF 
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TERUGBLIK 2017 – 2020

Hoogtepunten waren de opening van het gerestaureerde Lorentz Lab door Z.M. 

Koning Willem Alexander in 2017 en de tekeningententoonstelling van Leonardo 

da Vinci in 2018, die in drie maanden ruim 100.000 bezoekers trok, een record. 

Het Grote Verhaal van Teyler omvat een aantal deelprojecten om de rijke historische 

context van het museum en de collectie voor bezoekers op verschillende manieren 

toegankelijk en begrijpelijk te maken.  

Sinds 2017 ademt het Lab weer de sfeer van Nobelprijswinnaar Lorentz. Er 

zijn replica’s van instrumenten uit de collectie voor onderwijsdoeleinden, een 

reconstructie van Lorentz’ werkkamer en er wordt een replica van de Grote 

Elektriseermachine uit 1784 gedemonstreerd. Een heel nieuwe, uiterst succesvolle 

manier van publieksbenadering is de crossover theatertour De Lorentz Formule met 

twee professionele acteurs. 

Een ander deelproject betreft aanpassing van de informatie bij de voorwerpen: 

centraal staat nu hun functie voor de onderzoekers en kunstenaars die hier werkten, 

hun formele eigenschappen zijn secundair. Bij een beschrijving van de Mosasaurus 

komt bijvoorbeeld eerst aan bod dat de ontdekking van dit spectaculaire fossiel 

strijdig was met het Bijbelse scheppingsverhaal. Dit arbeidsintensieve proces zal 

vele jaren duren. Er is een start gemaakt met o.a. nieuwe bezoekersgidsen in zes 

talen en een timeline. 

2.1/
HET GROTE VERHAAL VAN TEYLER

1 3
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De afgelopen jaren was er telkens een mix 

van één kunsttentoonstelling en één populair-

wetenschappelijke tentoonstelling. Daarnaast 

waren er talloze kleinere presentaties in 

het Prentenkabinet, Boekenkabinet en de 

Penningvitrines.  

In 2017 presenteerden we de Franse kunstenaar 

Jean Antoine Watteau, wereldberoemd, maar 

onbekend in Nederland, in samenwerking met het 

Städel Museum in Frankfurt. Daarna volgde Alles 

elektrisch over de enorme rol die elektriciteit in ons 

leven speelt. Deze reizende tentoonstelling werd 

gemaakt met de Wellcome Collection in Londen, 

het Science & Industry Museum Manchester en 

de Science Museum Group in Londen.

2018 begon met Monsterdieren over dieren die 

al of niet bestaan, waaronder de yeti en de okapi, 

met veel aandacht voor nepnieuws. In het najaar 

opende de eerste Nederlandse tentoonstelling 

over tekeningen van Leonardo da Vinci. Het hele 

museum stond in het teken van dit genie: er was 

bijvoorbeeld een Leonardo-trail uitgezet langs 

fossielen en instrumenten. Bijzonder waren ook 

de replica’s op ware grootte van Leonardo’s Laatste 

Avondmaal.

In 2019 toonden we het fabelachtige botanische 

werk van de gebroeders Bauer in 200 soorten 

groen. Er werd stilgestaan bij de betekenis van 

economische botanie. Jong in 19e eeuw behandelde 

de cultuurgeschiedenis van het Nederlandse 

kinderportret in de 19e eeuw: over de ontwikkeling 

van mini-volwassenen tot echte kinderen, met 

aandacht voor onderwijs, gezondheid (vaccinatie) 

en de tegenstelling arm-rijk. 

In 2020 liet Dinomakers zien hoe de weergave 

van dino’s door wetenschappers en kunstenaars 

(ook wel paleo art genoemd) zich in de loop 

van ruim twee eeuwen heeft ontwikkeld. John 

Constable opende in september en is het eerste 

Nederlandse retrospectief van één van de beste 

landschapschilders ter wereld. 

Er zijn circa dertig presentaties in de kleinere 

kabinetten gemaakt. Zo toonden we in 2019 

een selectie uit de collectie Reinhold de Wilde 

met werken van o.a.  Willem de Kooning en Roy 

Lichtenstein. Eerder maakten we een presentatie 

van werk van vrouwelijke botanische kunstenaars. 

In 2017 werd de tweede Jaap van der Veen/

Teylers Museum Prize for the Contemporary Art 

Medal uitgereikt aan de Japanner Tetsuji Seta. 

Met NEMO organiseerden we een nostalgische 

tentoonstelling van huishoudelijke apparaten. 

De Ode aan de Vlinder toonde een manuscript 

over rupsen en vlinders en werd samen met 

Naturalis gemaakt. Als cadeautje aan Haarlem 

maakten we eind 2020 een presentatie over 775 

jaar stadsrechten.  

 

In 2019-2020 organiseerden we met de Cleveland 

Museum of Art en het Getty Museum in Los 

Angeles de tentoonstelling Michelangelo: Mind of 

the Master, volgens de Wall Street Journal ‘nothing 

less than the perfect exhibition’.

2.2/
TENTOONSTELLINGEN 

Het museum onderscheidt drie hoofdgroepen: 

kinderen/jongeren met hun ouders of school, 

de ervaren museumbezoekers en toeristen uit 

binnen- en buitenland. Elk jaar bedienen we 

de verschillende doelgroepen met tentoon-

stellingen en programma’s op maat. De 

kunsttentoonstellingen trekken doorgaans andere 

bezoekers dan de populairwetenschappelijke, die 

meer gezinnen met kinderen trekken. In de zomer 

komen meer toeristen. 

Elk jaar komt circa 35-40% van de bezoekers voor 

het eerst in het museum. Vrijwel iedereen zegt 

Teylers aan anderen aan te bevelen. Het bezoek van 

buitenlandse toeristen nam in piekperiodes toe van 

10% naar 15%. De publieke waardering voor het 

museum als geheel is groot: een 8,5. TripAdvisor 

en Google geven 4,5 uit 5. Essentieel voor de 

bezoekersbeleving zijn ook goede faciliteiten. Deze 

periode is geïnvesteerd in betere audioguides, 

nieuwe toiletten en hoogwaardige horeca.

Het hoge bezoekcijfer van 2018 (zie pag. 12) wordt 

verklaard door het succes van Leonardo da Vinci. 

Sinds 2017 programmeren we twee in plaats 

van drie grote tentoonstellingen en versterken 

we de bezoekersaantallen door aantrekkelijke 

zomerprogrammering en het uitdragen van 

gebouw en collectie. Dit wordt mede bereikt 

dankzij de professionalisering van marketing 

en communicatie en de campagnes voor Teylers, 

Museum van de Verwondering.

Sinds 2017 bezoeken jaarlijks ruim 600.000 

mensen de miniatuurversie van de Ovale Zaal 

in NEMO. 

2.3/
PUBLIEK 
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Pieter Teylers Huis staat centraal in Het Grote Verhaal, want het is de ‘missing link’ 

van het museum. Hier werden alle besluiten genomen en het was de eerste honderd 

jaar de ingang naar de Ovale Zaal. Enkele interieurs behoren tot de best bewaarde 

uit de 18de eeuw in Nederland. Het beslaat 1700 m2, met 32 kamers. Helaas was het 

zwaar verwaarloosd. In 2017-2020 is heel veel energie gestoken in de zorgvuldige 

voorbereiding van de restauratie en in de fondsenwerving van ruim 7,5 miljoen euro. 

Particulieren, overheden en fondsen hebben allen royaal bijgedragen. Uiteindelijk 

werd het gehele bedrag in maart 2020 gedekt dankzij een restauratiesubsidie van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed. In 2019 begon de cascorestauratie. Het huis wordt 

in 2021 voor het publiek geopend. 

2.4/
PIETER TEYLERS HUIS

Digitaal bereik
Digitale informatieoverdracht wordt steeds belangrijker. Het museum presteert 

uitstekend op digitale platforms en volgt ontwikkelingen op de voet. Bij het schrijven 

van het Activiteitenplan 2017-2020 was Instagram nog nauwelijks bekend en nu is 

dit het snelst groeiende medium, waarin het museum heel succesvol is. Opvallend 

is dat het websitebezoek stabiliseert doordat algemene informatie zich via steeds 

meer platforms verspreidt, zoals Google en TripAdvisor.
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2.7/
WETENSCHAP

Conservatoren doen onderzoek voor tentoon-

stellingen en publicaties. De ‘Teylers’ hoogleraren 

en de twee wetenschappelijke genootschappen 

van Teylers Stichting hebben een belangrijke 

liaisonfunctie met de universitaire wereld. Het 

museum faciliteert vooral onderzoek van andere 

wetenschappers. Zo werd de Archaeopteryx door 

Duitse paleontologen herkend als een unieke 

soort en omgedoopt tot Ostromia.  

Oud-conservator Bert Sliggers verdedigde in 2017 

zijn proefschrift over de mineralencollectie van 

het museum. In 2017 vond een wetenschappelijk 

symposium plaats over de oorsprong van het 

museum; de peer reviewed bundel verschijnt 

in 2020. 

In 2018 organiseerden we samen met 

Rijksmuseum Boerhaave het internationale 

congres van de Scientific Instrument Commission. 

In datzelfde jaar vond een congres plaats over 

Leonardo da Vinci’s tekenkunst, georganiseerd 

met het Nederlands Interuniversitair Kunst-

historisch Instituut.  0
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Scholieren krijgen op maat gesneden programma’s, 

ontwikkeld in samenwerking met docenten. Van 

Wikipedia van de Verlichting voor bovenbouw 

havo/vwo tot Wie wat bewaart heeft wat voor 

groep 1 en 2 PO of de Wow factor voor het vmbo. 

Programma’s worden jaarlijks geëvalueerd door 

docenten en bijgesteld, beëindigd of geheel 

vernieuwd. Bij bepaalde tentoonstellingen worden 

speciale projecten ontwikkeld, zoals Ontdek de 

meesterhand van Leonardo da Vinci voor CKV 

en kunstvakken. 

De schoolbezoekprognoses zijn behaald. De 

massale belangstelling voor het Dinomakers-

programma in 2020 werd helaas door het 

coronavirus sterk beperkt. 

2.5/
EDUCATIE

In 2019 is met Hogeschool Inholland, vestiging 

Haarlem, een experimentele samenwerking ge-

start. Diverse opleidingen, waaronder de pabo, 

Creative Business en Information Technology, 

gebruiken Teylers Museum als stage- en onder-

zoekplaats. 

Met Einstein was here, in het Lorentz Lab kunnen 

mbo- en ho-studenten experimenteren met repli-

ca’s van historische instrumenten. Ook volgen 

leerlingen voorstellingen van De Lorentz Formule.  

Voor het jaarlijkse Tuinwandproject maken ruim 

1500 po-scholieren een creatief werkstuk dat in 

het museum wordt geëxposeerd. We richten ons 

daarbij speciaal op scholen met veel kinderen met 

een niet-westerse achtergrond. De klassen volgen 

het bijbehorende educatieve programma en de 

kinderen krijgen kaartjes om hun werk aan hun 

familie te tonen. 

Schoolbezoek blijft maatwerk in het monumentale 

gebouw, dat niet is ontworpen voor grote groep-

en. Dit wordt nog versterkt doordat de piek van 

schoolbezoek in vijf maanden ligt.

Met Rijksmuseum Boerhaave en NEMO bestaat 

sinds 2013 een convenant om projecten te 

realiseren. In 2019 initieerden we de Irispenning 

voor excellente wetenschapscommunicatie met 

Robbert Dijkgraaf als eerste winnaar en in 

2020 volgde Lowlands Science. Aangevuld  

met het Utrechts Universiteitsmuseum en 

gefaciliteerd door de Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed ontwikkelden we een plan voor het 

Nederlandse portal van wetenschappelijke 

collecties, waar alle collectie-informatie wordt 

samengebracht. Als eerste gebruikersgroep is 

gedefinieerd de jongvolwassenen die onderwijs 

volgen en geïnteresseerd zijn in het oplossen 

van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals 

energietransitie. 

Het museum participeert in Dissco, het Europese 

consortium om de biodiversiteit in kaart te 

brengen door het ontsluiten van de collecties 

fossielen en mineralen. Dit loopt via de Stichting 

Nederlandse Natuurhistorische Musea.

2.6/
SAMENWERKING

Aantallen scholieren, leerlingen en studenten
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2.8/
COLLECTIEBELEID

De museumcollectie omvat circa 250.000 

voorwerpen, waarvan vele uniek en van mondiale 

betekenis:

• De wereldberoemde tekeningencollectie met 

werken van Michelangelo, Rafaël, Claude Lorrain 

en vele anderen. De prentkunst bevat topwerken 

van o.a. Lucas van Leyden, Dürer en Rembrandt.

• De Schilderijenzalen vormen een uniek 19de-eeuws 

ensemble met werken van o.a Koekkoek, Mesdag 

en Israels, meestal rechtstreeks van de kunstenaars 

gekocht.

• De internationaal befaamde fossielencollectie, 

waaronder het eerste vondstexemplaar van de 

Mosasaurus en de Zondvloedmens.

• De bibliotheek met zeldzame plaatwerken, o.a. 

over natuurlijke historie, reisverslagen, en het enige 

complete exemplaar van de Encyclopédie Méthodique 

(195 delen) en de eerste editie van The Birds of 

America, het kostbaarste gedrukte boek ter wereld. 

• De uitzonderlijke instrumentencollectie met 

o.a. de Grote Elektriseermachine uit 1784, het 

grootste 18de-eeuwse wetenschappelijk instrument 

ter wereld.

• Eén van de oudste particuliere penningcollecties 

ter wereld met topstukken uit de 17de eeuw.

Beheer en behoud van de collecties worden 

professioneel uitgevoerd binnen de beperkingen 

van het historische gebouw voor de vaste 

presentatie. De Inspectie Overheidsinformatie 

en Erfgoed heeft in 2016 de eerste inspectie 

uitgevoerd. Het huidige collectieplan bevat 

een lijst met actiepunten om systematisch te 

werken aan verbeteringen. Helaas was het door 

het Ministerie van OCW vastgestelde budget 

onvoldoende om aan alle eisen te kunnen voldoen. 

De aanwinsten staan beschreven in de jaar-

verslagen. Hoogtepunten zijn de acht eerste 

tekeningen van John Constable in een Nederlandse 

collectie, twee enorme gouaches van fossielen voor 

de Eerste Fossielenzaal en een Erasmuspenning 

door Quinten Matsijs. De 18de-eeuwse traditie 

om tekeningen van hedendaagse kunstenaars 

te kopen werd voortgezet, nu met meer aandacht 

voor meerstemmigheid en diversiteit. Afgestoten 

zijn ruim 200 tekeningen van Blanche Douglas 

Hamilton naar het Noord-Veluws Museum, 

10.000 fossielen naar Natura Docet en 500 meter 

tijdschriften en boeken van na 1950, ontzameld 

via de LAMO.

In 2020 verscheen een nieuw Informatie-

beleidsplan, waarin de verdere (digitale) ontsluiting 

van de collecties wordt beschreven. Verrijking 

van de digitale basisbeschrijvingen vindt op veel 

manieren plaats: van catalogusbeschrijvingen 

tot de informatie uit een proefschrift over de 

mineralencollectie. In 2020 hebben we het NDE-

manifest voor een duurzame digitale samenleving 

ondertekend. Op de eigen website zijn inmiddels 

4858 geïllustreerde boeken door te bladeren en 

70.000 objecten met foto’s. 

Aantallen objecten in de collectie

Wij onderschrijven de principes van Slimmer 

lenen. Bruiklenen worden toegewezen tenzij 

er een belangrijke reden voor weigering is. Met 

de vele internationale projecten nam het brui-

kleenverkeer sterk toe, evenals de bijbehorende 

complexe administratie. De gedrukte jaarver-

slagen bevatten een gedetailleerd overzicht van 

inkomende en uitgaande bruiklenen. 

2.9/
BRUIKLEENVERKEER

Aantallen bruikleenverkeer

2.10/
BEDRIJFSVOERING

Zonder een zorgvuldige bedrijfsvoering zijn 

de inhoudelijke activiteiten niet mogelijk. Er 

is veel energie gestoken in het wegwerken van 

achterstallig onderhoud aan het monumentale 

complex. Dit gebeurt op basis van het 

Meerjarenonderhoudsplan. Er moeten telkens 

keuzes worden gemaakt omdat het beschikbare 

budget onvoldoende is voor alle werkzaamheden. 

Het museum ontvangt geen vergoeding voor 

alle installaties, in tegenstelling tot de andere 

rijksgesubsidieerde musea. 

Zoals gebruikelijk genereerde het museum 

telkens meer dan 100% van de OCW-subsidie 

als extra inkomsten. Mede dankzij de inzet van 

het Vriendenfonds zijn miljoenen geworven voor 

de restauratie van Pieter Teylers Huis. Vanwege 

het coronavirus zijn de eigen inkomsten uit de 

gewone bedrijfsvoering in 2020 sterk gedaald. 

Gelukkig helpt de extra subsidie van OCW om het 

negatieve resultaat voor 2020 en 2021 te dempen.  

De personeelsomvang bedraagt eind 2020 

43,56 FTE en 68 vrijwilligers. Geleidelijk is 

de HR-afdeling geprofessionaliseerd en er is 

nu meer kennis in de eigen organisatie inzake 

de gecompliceerde wet- en regelgeving. Er zijn 

kleine aanpassingen in de formatie geweest. 

Bij onderwijsmarketing, collectiebeheer 

Wetenschap, Partners en Begunstigers en 

Onderhoud Gebouwen is extra ruimte gecreëerd. 

De ICT is in 2018 uitbesteed. Enkele functies zijn 

werkervaringsplaatsen. 
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ACTIVITEITEN 2021-2024

Teylers Museum wil er voor veel verschillende mensen zijn. Onze trouwste 

bezoekersgroep is die van de ervaren museumbezoekers 50+. Zij hebben een 

grote affiniteit met museum en programmering en genereren een belangrijk deel 

van de publieksinkomsten. Hij/zij vindt hier altijd kwaliteit, zoals verrassende 

tentoonstellingen en een geweldig café. Vanuit ons streven naar inclusiviteit nemen 

we hindernissen voor bezoekers met een beperking zoveel mogelijk weg. 

Gebouw en inrichting leggen beperkingen op aan het museumbezoek. Toch willen 

wij zoveel mogelijk kinderen en jongeren verwelkomen. Scholen en families zijn 

onmisbare intermediairs. Scholen zijn per definitie inclusief en daarop sluiten 

onze onderwijsprogramma’s aan. Elk jaar organiseren we een tentoonstelling die 

voor kinderen interessant is vanwege het onderwerp en de bijzondere ‘doedingen’. 

Onze ambitie is om met aantrekkelijke programmering en gerichte communicatie 

de bezoekersgroep onder de 19 de komende jaren groter en diverser te maken.

Toeristen uit binnen- en buitenland dragen bij aan de bekendheid en helpen om meer 

bezoek te genereren. Het museum positioneert zich als een must see bezienswaardigheid 

in de metro-poolregio Amsterdam, daarbij geholpen door Amsterdam&Partners. 

De groep buitenlandse toeristen is langzaam doorgegroeid naar circa 15% per jaar in 

piekperiodes. Vanwege het coronavirus zal veel energie gestoken moeten worden in 

hun terugkeer. Binnenlands toerisme zal naar verwachting toenemen.

We gaan experimenteren met het uitnodigen van specifieke doelgroepen en het 

aanknopen van digitale relaties met groepen die niet zo snel komen, zoals mensen met 

een migratie-achtergrond of jongvolwassenen. Bij de tentoonstellingen benaderen we 

preferred visitors via ambassadeurs of intermediairs. De groep zal per tentoonstelling 

variëren. Bij deze experimenten staat kwaliteit, niet kwantiteit, voorop.

3.1/
PUBLIEK

2 3
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Pieter Teylers Huis

Vanaf eind 2021 is Pieter Teylers Huis voor alle 

bezoekers toegankelijk. In dit prachtig gerestau-

reerde monument volgen ze het verhaal over Pieter 

Teyler en het ontstaan, de groei en bloei van ‘zijn’ 

museum. Dit was altijd het kloppend hart waar 

alles is bedacht en uitgevoerd wat Teylers tot zo’n 

unieke plek maakt. De ruimtes vanaf de voordeur 

tot en met de Ovale Zaal vormen één geheel. Be-

zoekers krijgen een persoonlijke uitnodiging en 

treffen in elke kamer een specifiek thema aan. Een 

enorm poppenhuis dat tot in de kleinste details de 

inrichting op Teylers sterfdag toont, belooft een 

must see voor kinderen én volwassenen te worden.

De keuken draait om het personeel dat in het huis 

woonde en werkte. Op de bovenverdieping komen 

een ‘dromen’- en ‘dadenkamer’ voor scholieren om 

vanuit wereldburgerschap te werken aan histo-

risch democratisch bewustzijn, maatschappelijke 

gelijkheid en filantropie. Een appartement staat ter 

beschikking van de ‘artists/scholar in residence’. 

Fotograaf Johan Nieuwenhuize kreeg de opdracht 

de restauratie vast te leggen. Zijn kunstenaarsboek 

verschijnt in 2021. 

Leeszalen

In 2023 worden de historische leeszalen met een 

bijzonder programma voor groepen opengesteld. 

Het streven is deze verborgen parels zichtbaarder 

te maken voor het publiek, mede door facsimile’s 

van kostbare boeken te gebruiken.

De boekencollectie, met onder meer kostbare 

reisverslagen, encyclopedieën, atlassen, antro-

pologische en natuurhistorische werken, biedt 

uitgelezen mogelijkheden om aan te sluiten bij 

actuele maatschappelijke vraagstukken over 

diversiteit en inclusiviteit. Via het residency-pro-

gramma nodigen we daartoe een kunstenaar uit.

We continueren de positionering als Museum van de Verwondering met de uitzonderlijke combinatie van 

collecties, gebouwen, geschiedenis en mensen die er werkten en vervolgen het Grote Verhaal van Teyler. 

3.2/
PROGRAMMERING - DOELSTELLINGEN 2021-2024

De bezoekcijfers toonden tot de coronacrisis een 

stijgend beeld. Het is lastig geworden om aantallen 

te voorspellen en daarom werken we met scenario’s: 

optimistisch betekent dat de bezoekersbeperkingen 

snel verdwijnen. Pessimistisch betekent voortzetting 

van hetzelfde regime tot oktober 2021 waarna de 

aantallen geleidelijk stijgen. 

Professionele communicatie en marketing zijn 

essentieel om het museum onder de aandacht 

te brengen van de relevante doelgroepen. Per 

tentoonstelling of programma worden plannen 

gemaakt met relevante partners. In 2021 is de 

opening van Pieter Teylers Huis een zwaartepunt. 

Het relatief bescheiden budget wordt gecom-

bineerd met zoveel mogelijk free publicity. Het 

museum heeft bij veel media een grote gunfactor 

dankzij de prachtige interieurs en de flexibele 

opstelling van alle medewerkers.

Bezoekcijfers
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Prognose bezoekcijfers
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Een belangrijke karakteristiek van het museum  is 

dat de vaste inrichting al eeuwenlang ongewijzigd 

is. De presentatie is in feite een open depot, met 

spaarzame informatievoorziening. We willen 

in de toekomst meer bezoekersinformatie op 

maat aanbieden en we experimenteren met 

nieuwe manieren van publieksbenadering. De 

zeer succesvolle Napoleon-audiotour wordt 

uitgebreid met een Einstein-tour. Zonder het 

oorspronkelijke karakter aan te tasten zullen de 

twee Fossielenzalen en het Penningkabinet een 

onderhoudsbeurt krijgen.

Tijdelijke tentoonstellingen zijn essentieel voor 

nieuwe perspectieven op de vaste presentatie. 

Zij zorgen bovendien voor herhaalbezoek en 

urgentie onder nieuwe doelgroepen om het 

museum te bezoeken. Jaarlijks organiseren we 

twee grote cultuurhistorische tentoonstellingen 

over kunst en wetenschap met de typische 

Teylersignatuur.  De voorbereidingen voor de 

blockbuster Michelangelo in 2025 (zijn 550ste 

geboortejaar) vinden deze periode plaats. 

De afgelopen jaren is er veel concurrentie 

bijgekomen, dit geldt zowel voor het aantal 

tentoonstellingen als voor het inhoudelijke 

aanbod. We werken daarom samen met buiten-

landse partijen om verrassende presentaties te 

blijven aanbieden. Enkele voorbeelden zijn de 

Whitechapel Art Gallery in Londen (2021) en de 

Bibliothèque Nationale in Parijs (2022). 

In de tentoonstellingen gaan we systematisch 

aandacht schenken aan meerstemmigheid, 

diversiteit, inclusiviteit en actuele maatschappelijke 

kwesties waar transparante en controleerbare 

wetenschap een belangrijke rol in speelt:

Vaste presentatie en tijdelijke tentoonstellingen

• Vogelparadijs (2021) belicht de onzichtbaar 

gebleven hulptroepen van John James Audubon: 

zijn slaven en zijn vrouw. 

• De Reis naar Egypte van Willem de Famars 

Testas (2022) combineren we met reacties van 

Nederlands-Egyptische mensen nu. 

• In Koningin Christina van Zweden: de collectie 

(2023) komt haar ‘queer’ persoonlijkheid avant-

la-lettre ter sprake.  

• Bij de ontdekkingsreiziger James Cook (2024) 

behoren meerstemmige reacties, zoals van de 

Maori. 

Met de actualiteit worden veel verbindingen 

gelegd, bijvoorbeeld: 

• Vogelparadijs (2021): biodiversiteit en klimaat-

verandering

• Surreal Science (2021): hedendaagse kunst en 

wetenschap

• Virtual Reality in de negentiende eeuw (2022): 

‘deepfakes’ 

De kleine exposities sluiten vaak aan bij actuele 

gebeurtenissen of jubilea en worden op korte 

termijn geprogrammeerd. Hier bieden we 

externe makers een platform, bijvoorbeeld jonge 

promovendi die hun onderzoek presenteren. 

We continueren het bruikleenverkeer met binnen- 

en buitenlandse musea. Zo maken we onze eigen 

collecties zichtbaar op andere plaatsen in een 

andere context en dragen we bij aan hoogwaardige 

tentoonstellingen. Andersom ontvangt Teylers 

Museum graag bruiklenen van andere musea. 

Vanwege het coronavirus is bruikleenverkeer 

efficiënter geworden omdat alleen de objecten 

reizen en de restauratoren digitaal meekijken.

Website en sociale media

Het informatiebeleidsplan uit 2020 legt een stevige 

basis onder alle digitale activiteiten. Digitale 

duurzaamheid wordt een belangrijk aandachtspunt 

in het hieruit volgende digitaliseringsplan. 

In 2021 ontwikkelen we een nieuwe website die 

aansluit bij de praktijk van nu. De noodzaak voor 

up-to-date online activiteiten en presentaties 

is mede door het coronavirus nog urgenter 

geworden. Het publieksdeel bevat feitelijke 

en inhoudelijke informatie over het museum, 

filmpjes, blogs, vlogs, etc., en kan makkelijk 

worden vernieuwd. Het collectiedeel vormt 

het fundament. De collectiebeschrijvingen 

zullen verrijkt worden, met als aandachtspunten 

diversiteit en meerstemmigheid, en transparantie 

van wetenschappelijke kennis en kunde. Hieruit 

kan geput worden voor o.a. Instagram, Twitter, 

blogs en audiotours en nieuwe ontwikkelingen 

in het digitale domein.
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Prognose websitebezoek en volgers op social media

Steeds meer informatie van onze website wordt 

op platforms gecombineerd met informatie van 

andere sites. Op deze manier wordt de website 

weliswaar minder geraadpleegd, maar verspreidt 

informatie zich veel breder, zoals via het Netwerk 

Digitaal Erfgoed.  

Langs digitale weg hopen we publieksgroepen 

te bereiken die niet naar het museum willen/

kunnen/durven komen. We doen dit o.a. 

met NEMO, Rijksmuseum Boerhaave en het 

Universiteitsmuseum Utrecht. Het gaat om 

aansluiting bij de wereld van jongvolwassenen: 

de doeners en de denkers van uiteenlopende 

beroepsopleidingen. Welke maatschappelijke 

vraagstukken (bijvoorbeeld energietransitie, 

klimaatverandering) signaleren zij en hoe kan 

wetenschap een rol bij de oplossing spelen?

PLATFORM

WEBSITE

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

NIEUWSBRIEF

2021

425.000
56.000
14.000
20.000
5.000
12.500

2022

450.000
56.000
15.000
25.000
6.000
13.500

2023

475.000
56.000
16.000
30.000
7.000
14.500

2024

500.000
56.000
17.000
35.000
8.000
16.000
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Vanuit het speerpunt inclusiviteit willen wij Teylers 

Museum verder ontwikkelen tot een must see-

bestemming voor kinderen (en hun scholen en 

ouders) met uiteenlopende achtergronden. Dat doen 

we door contacten met scholen en hun intermediairs 

verder uit te bouwen en door individuele kinderen 

spannende extra’s te bieden, zoals workshops of de 

geweldig succesvolle Museumnacht Kids.

Voor het primair onderwijs (PO) handhaven 

we de zeven vaste programma’s naast de 

tentoonstellingsprogramma’s en maatwerk bij 

speciale projecten. Onderwerpen zijn natuur en 

techniek, cultureel erfgoed en beeldende vorming. 

Het aanbod voor het voorgezet onderwijs 

(VO) bestaat nu uit zes programma’s, plus de 

tentoonstellingprogramma’s en maatwerk over 

natuurkunde, geschiedenis en CKV/beeldende 

vakken. Voor Pieter Teylers Huis worden nieuwe 

programma’s ontwikkeld, waaronder een voor PO 

over wooncultuur in de 18de en 19de eeuw en een 

over wereldburgerschap voor VO en mbo.

We willen intensiever samenwerken met scholen 

met veel kinderen van niet-westerse afkomst om 

mogelijke knelpunten voor museumbezoek op te 

lossen. Dankzij een particuliere begunstiger hebben 

we sinds kort geld voor busvervoer. Voor het speciaal 

onderwijs gaan we door met de (arbeidsintensieve) 

programma’s voor kinderen met lichamelijke en 

geestelijke beperkingen; het museum opent voor 

hen op maandagen de deuren, rondleidingen en 

workshops als Etsen als Rembrandt worden op maat 

gemaakt om hun een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Op dit moment ontwikkelen we pilotlessen 

voor educatie in de klas, waarbij leerlingen 

niet naar het museum hoeven te komen. In de 

coronaperiode blijft het dan mogelijk om brede 

groepen kinderen te laten kennismaken met 

Teylers. Na de coronaperiode wordt onderzocht 

of en hoe we hiermee verdergaan. Op dit moment 

tellen dergelijke programma’s niet mee voor het 

onderwijsbereik.

We sluiten een convenant met Hogeschool 

Inholland Haarlem om met een aantal opleidingen 

tot een langjarige samenwerking te komen. 

Hieronder zijn de pabo, digitale opleidingen als Big 

Data, marketing en communicatie en bouwkunde 

(3D printing).

Per jaar zijn zes stageplaatsen beschikbaar voor 

studenten. De afdeling Beveiliging is gecertificeerd 

als leerwerkplaats. Bij grote bouwprojecten 

wordt altijd als eis gesteld dat de bedrijven 

werkervaringsplaatsen moeten invullen.

Onze droom is een Teylers Werkplaats in 

een apart pand met professionele faciliteiten. 

Deze cultuurplanperiode gaan we hiervoor 

een masterplan maken. De Werkplaats kan in 

de weekenden en vakanties worden gebruikt 

voor individuele kinderen of groepen uit de 

kinderopvang. Er is veel enthousiasme om dit 

particulier te financieren. Met extra capaciteit in 

ruimtelijke en personele zin zouden we kunnen 

doorgroeien van circa 12.000 schoolkinderen en 

studenten in 2019 naar 14.000 in 2024 en van 

circa 10.000 naar 15.000 individuele kinderen. 

Voor individuele kinderen die met hun (groot)

ouders komen, heeft het museum altijd speciale 

activiteiten. Er is een digitaal prentenboek voor de 

allerkleinsten, er zijn speurtochten en kleurplaten 

beschikbaar: traditionele overdrachtsmiddelen die 

passen bij het museum.  Bij familietentoonstellingen 

wordt ‘hands on’ interactie aangeboden.

3.3/
EDUCATIE
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Bezoekers activeren

Persoonlijke bejegening en ‘hands on’ belevenissen 

verrijken het museumbezoek op een manier die bij 

Teylers past. De theatrale Lorentz Formule wordt 

in gewijzigde vorm voortgezet. Mensen die niets 

met natuurkunde hebben, werden enthousiast 

gemaakt door de acteurs en het bijzondere 

verhaal. Met korte interactieve workshops over 

uiteenlopende onderwerpen willen we deze 

benadering uitbreiden. Het bladeren in kostbare 

facsimileboeken bij de tentoonstelling 200 soorten 

groen en bij de Napoleon-zomerprogrammering 

was een groot succes en wordt onderdeel van het 

vaste aanbod. 

Prognose onderwijsaantallen
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Teylers Museum is gesticht als laboratorium 

voor eigentijdse kunst en wetenschap en is 

geleidelijk geëvolueerd tot museum. We faciliteren 

wetenschappelijk onderzoek door collecties 

toegankelijk en beschikbaar te maken. Dankzij 

digitale ontsluiting wordt het steeds makkelijker 

om de basisinformatie van 70.000 objecten met 

foto overal te raadplegen. Maar wetenschappers 

willen meer en daarom voegen we meer informatie 

toe, deels op basis van hun expertise.

We organiseren congressen en symposia op de 

uiteenlopende vakgebieden van het museum. Begin 

2021 verschijnt een peer reviewed congresbundel 

over de positionering van Teylers in het internationale 

museumlandschap van de 18de en 19de eeuw. In 

2022 is het museum medeorganisator van een 

wetenschappelijk congres in de Kunstkamera in 

Sint-Petersburg.

De conservatoren verrichten wetenschappelijk 

onderzoek voor tentoonstellingen en collectie-

catalogi. In 2021 verschijnt een monografie over de 

eerste beheerder van het museum, de kunstenaar 

Wybrand Hendriks. De reeks catalogi van de 

tekeningencollectie wordt in samenwerking met 

het RKD voortgezet met delen over Nederlandse 

kunstenaars geboren tussen 1630 en 1740. De 

conservator numismatiek doet onderzoek naar 

munten uit VOC-wrakken voor de kust van West-

Australië, via de universiteit van Perth. 

Het museum heeft twee honorair conservatoren. 

De conservator paleontologie van Naturalis is een 

belangrijke intermediair met de internationale 

vakwereld. De oud-hoofdconservator Kunstverza-

melingen publiceert in 2021 zijn wetenschappelijke 

catalogus over de verzameling Italiaanse tekeningen 

in de 17de eeuw. 

De leden van de twee wetenschappelijke 

genootschappen van Teylers Stichting en de twee 

Teyler hoogleraren spelen een belangrijke rol als 

intermediair. Teylers Stichting organiseert met 

hen jaarlijks de Winterlezingen over de nieuwste 

ontwikkelingen op hun vakgebieden. 

Teylers Stichting en het museum gaan samen 

fellowships voor onderzoekers uit binnen-en 

buitenland in het leven roepen voor de documentatie, 

interpretatie en contextualisering van Teylers 

erfgoed. In Pieter Teylers Huis verblijven straks 

afwisselend een artist en een scholar in residence. 

De laatste wordt uitgenodigd met historisch of 

filosofisch onderzoek ook een bijdrage te leveren 

aan beleid voor meerstemmigheid. 

 

In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen en de Doops-

gezinde Kerk organiseren we elke twee jaar de 

Spaarnelezing, met een internationaal bekende 

wetenschapper. In 2021 is dit Jonathan Israel, 

wereldberoemd historicus, over de Verlichting. 

3.4/
WETENSCHAP

Het vigerende Collectieplan loopt tot en met 2022. 

Essentieel voor het Grote Verhaal van Teyler is het 

verrijken van de digitale basisbeschrijvingen met 

informatie over het gebruik van de voorwerpen 

in het museum en hun herkomst. Daarbij hoort 

ook het aanbrengen van verbindingen tussen 

objecten die in verschillende collecties in het 

museum worden bewaard. Waar mogelijk wordt 

informatie toegevoegd die betrekking heeft op 

diversiteit en meerstemmigheid. Enkele jaren 

geleden zijn grievende titels van kunstwerken al 

aangepast. Alle nieuwe informatie komt terecht 

in de museumwebsite en in de digitale Collectie 

Nederland. 

Collectiebeheer

Beheer en behoud worden uitgevoerd met 

ijzeren regelmaat, zoals het schoonhouden 

van alle objecten en hun omgeving, controle 

op de administratie en het monitoren van de 

bewaaromstandigheden. De Inspectie Overheids-

informatie en Erfgoed monitort het beheer en 

behoud. De laatste Erfgoedmonitor werd in 2020 

ingevuld.

De opstelling in de historische zalen vereist 

bijzondere afwegingen. Vanwege het monumen-

tale karakter en de beleving van het gebouw 

zijn sommige waarden op het gebied van 

klimaat en lichttoetreding buiten de moderne 

tentoonstellingsruimten niet altijd optimaal. 

Onder collectiebeheer valt ook het beheer van 

de historische museale inrichting met het vaste 

meubilair, zoals vitrines en bronzen beelden. 

Er is voor interieurensembles geen speciaal 

beleid van het Ministerie of controle door de 

Inspectie. In tegenstelling tot voor de collectie 

en het gebouw zijn er geen fondsen beschikbaar 

voor restauratie of groot onderhoud. Vanwege de 

hoge bezoekersaantallen wordt bekeken hoe we 

het interieurensemble zo zorgvuldig mogelijk 

kunnen behouden.

Verwerving en afstoting

De kwaliteit van de collecties wordt verbeterd 

door beperkte verwervingen van hoge kwaliteit 

conform het Collectieplan. Het criterium van 

meerstemmigheid bij nieuwe aanwinsten van 

hedendaagse kunst wordt gecontinueerd. Bij 

schenkingen wordt de waarde vastgesteld door 

een door het museum betaalde erkende taxateur. 

Een afstotingsoperatie die wordt voortgezet, is 

de omvangrijke ontzameling van de bibliotheek-

collectie gevormd na 1950, toen Teylers geen 

wetenschappelijk instituut meer was. Dit gebeurt 

conform de LAMO. Deze periode beginnen we met 

de fossielencollectie. 

In deze periode wordt de depotsituatie onderzocht. 

Het ruimteprobleem van de bibliotheek wordt 

deels opgelost door afstoting. Gestreefd wordt naar 

een andere oplossing dan zeecontainers opslag, 

mogelijk in samenwerking met de Haarlemse 

erfgoedinstellingen. Het fossielendepot ondergaat 

een herschikking na de afstoting van fossielen 

verworven na 1950. Herschikking van het kunst-

depot leidt tot ruimtewinst. Een deel van de 

collecties blijft traditiegetrouw bewaard in de 

historische ruimtes.

3.5/
COLLECTIEBELEID
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In financieel opzicht is de huidige periode ongekend: 

inkomsten uit entree, winkel, verhuur en pacht 

zijn ernstig teruggelopen, de vooruitzichten voor 

2021 zijn ongunstig en dat geldt mogelijk ook 

deels voor 2022. De extra OCW-subsidie biedt 

vooralsnog soelaas, maar de onzekerheden blijven 

groot. Het is onduidelijk of en wanneer het weer 

‘business as usual’ is voor de financieringsmix. 

Het museum voert een prudent financieel beleid 

met een ‘ademende’ begroting: onze gewoonte dat 

uitgaven plaatsvinden wanneer er dekking voor is, 

blijft van kracht. In 2021 zijn de uitgaven veel hoger 

dan gebruikelijk vanwege de laatste fase van Pieter 

Teylers Huis. Schenkingen en toezeggingen van 

fondsen zullen deze uitgaven dekken. 

Het museum kan alleen bestaan dankzij 

maatschappelijk draagvlak. Naast subsidie van 

de overheid is het succes van fondsenwerving 

bij particulieren en fondsen essentieel om de 

plannen uit te voeren. Het museum mag zich 

verheugen in veel goodwill. Zorgvuldige omgang 

met alle contacten vormt daarvan de basis, 

met een zeer belangrijke rol voor de afdeling 

Partners&Begunstigers. De komende jaren wordt 

dit beleid voortgezet om alle dromen te kunnen 

realiseren – op korte en lange termijn.  

We willen investeren in een duurzaam en inclusief 

strategisch personeelsbeleid. In het nieuwe 

personeelsplan beschrijven we voorwaarden 

om medewerkers te laten doorgroeien en in het 

personeelsbestand nu nog ondervertegenwoordigde 

groepen op te nemen. Qua leeftijd en gender is er 

al evenwicht bereikt. Het wervingsbeleid wordt 

aangepast: de potentie om een functie te vervullen 

kan dan doorslaggevend zijn in plaats van de ervaring. 

Ook wordt bekeken of de wervingsmethodiek moet 

veranderen. Zo geeft het museum invulling aan 

de Code Diversiteit en Inclusiviteit. Het streven is 

om het aantal collega’s uit deze categorie tot 2025 

minimaal te verdubbelen. 

De Museum-cao is van toepassing. Conform de cao 

heeft de Raad van Toezicht geregeld overleg met de 

Ondernemingsraad.

Onze bedrijfsvoering gebeurt nu al zo duurzaam 

mogelijk. Het museum wil de Green Key Gold-

status behouden. Afval wordt gescheiden en 

tentoonstellingsmaterialen zoveel mogelijk 

hergebruikt. Plastic verpakkingen worden alleen 

gebruikt wanneer het niet anders kan (zoals 

kunstwerken inpakken). Bij officiële ontvangsten 

en diners is de keuken vegetarisch. Vanwege de 

monumentenstatus is verduurzaming van het 

pand niet eenvoudig en kostbaar. Dit wordt zoveel 

mogelijk meegenomen in het groot onderhoud, in de 

toekomst hopelijk via de Routekaart Verduurzaming 

Rijksmusea.  

Het grote en monumentale gebouwencomplex 

wordt zo goed mogelijk onderhouden volgens 

het Meerjarenonderhoudsplan. Helaas is de 

structurele subsidie onvoldoende om alle benodigde 

werkzaamheden uit te voeren. Het plan wordt jaarlijks 

vastgesteld op basis van de grootste prioriteiten. Het 

onderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd door 

professionele vakmensen, die deels in dienst zijn 

omdat dit goedkoper en efficiënter is.  Het Ministerie 

heeft verklaard noch voor het Lorentz Lab noch voor 

Pieter Teylers Huis vergoedingen te willen geven.

Deze kwestie komt opnieuw aan de orde bij de 

evaluatie van het nieuwe huisvestingstelsel. 

De beveiliging van mensen, collecties en 

gebouwen wordt planmatig gemonitord via 

Bedrijfshulpverlening en Collectiehulpverlening. 

Gediplomeerde collega’s blijven alert door geregeld 

te oefenen. 

3.6/
BEDRIJFSVOERING
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INVULLLING ZELFEVALUATIE 
EN VISITATIE EN SPECIFIEKE 

SUBSIDIEVOORWAARDEN

Invulling Zelfevualatie en Visitatie

In dit Activiteitenplan wordt al aangesloten bij het format dat bij de visitatie zal 

worden gebruikt. De visitatie zal onderzoeken hoe het museum zijn taken en 

maatschappelijke doelen uitvoert, hoe de organisatie functioneert en hoe het naar 

de toekomst kijkt. Het accent ligt op kwalitatieve evaluatie en beoordeling. Gezien 

de invloed van de museumuitbreiding met Pieter Teylers Huis op organisatie en 

activiteiten ligt een visitatie in 2023-24 voor de hand.  De zelfevaluatie vindt plaats 

aan de hand van de stand van zaken van het huidige Activiteitenplan, gecombineerd 

met andere relevante data die het reilen en zeilen van het museum beïnvloeden.  

Teylers zal in elk geval specifiek aandacht vragen voor onderhoud en financiering 

van het gehele monumentale complex.

Fair Practice Code

Kunstenaars, ‘makers’ en acteurs ontvangen bij aankopen en uitvoeringen een markt-

conforme vergoeding voor hun werk. Beeldrechten worden afgedragen aan Pictoright 

of andere rechthebbenden. 

3 53 5



A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
P

L
A

N
 2

0
2

1-
2

0
2

4

3 6

Binnen de Raad zijn er specifieke portefeuilles en 

aandachtsgebieden afgesproken. Alle bestuurders zijn 

zich bewust van hun rol en de onderlinge taakverdeling 

en bevoegdheden. Het nieuwe directiereglement geeft 

nog meer duidelijkheid over de spelregels.

In het jaarlijkse bestuursverslag en het gedrukte 

jaarverslag wordt door het bestuur verantwoording 

afgelegd over de behaalde resultaten van het 

gevoerde beleid om de doelstellingen te behalen. 

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van 

de voornaamste risico’s en hun beheersing.

De Raad heeft een jaarlijks vergaderschema. De 

voorzitter van de Raad en de directeur hebben 

regelmatig overleg. Jaarlijks vindt – conform de cao – 

overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van 

Toezicht en de Ondernemingsraad. Medewerkers 

van het museum houden geregeld korte presentaties 

bij het begin van de vergaderingen van de Raad.

De Code biedt een goede leidraad om op systematische 

wijze te werken aan de vier P’s van Publiek, 

Programmering, Partners en Personeel. In dit 

Activiteitenplan is bij de hoofdstukken Publiek en 

Programmering (zie p. 23 en 25) aangegeven hoe 

we de komende jaren het museum inclusiever en 

meerstemmiger willen maken.

Partners krijgen een belangrijke rol om dit te 

realiseren. Het personeelsbeleid wordt aangepast, 

zoals beschreven in het hoofdstuk Bedrijfsvoering 

(zie p. 32). Het museum heeft zich aangesloten bij 

Musea bekennen kleur om meer bewustzijn binnen 

de organisatie te kweken.

Code Diversiteit en Inclusie

Samenstelling Raad van Toezicht november 2020

Governance Code Cultuur

Over toepassing van de acht principes wordt in elke 

jaarrekening gedetailleerd verantwoording afgelegd. 

De Raad van Toezicht bestaat uit professionele 

bestuurders die betrokken en zorgvuldig opereren. 

In de statuten, het huishoudelijk reglement en het 

nieuwe directiereglement zijn de doelstellingen, 

de wijze van organisatie en de competenties van 

de leden en de taakverdeling tussen Raad en Bestuur/

Directie duidelijk vastgelegd. De werving van 

nieuwe leden vindt openbaar plaats. De Raad streeft 

naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en 

man-vrouw verhouding. Twee leden zijn tevens 

bestuurslid van Teylers Stichting.

Er is geen sprake van situaties van belangen-

verstrengeling. Bij werving van nieuwe leden 

wordt hier zorgvuldig naar gekeken waardoor 

soms kandidaten afvallen. De bestuurders zijn 

onafhankelijk en handelen integer. Nevenfuncties 

van de leden van de Raad en de Directie worden in 

de jaarrekening vermeld.
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Prognose bezoekcijfers
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Vanwege alle onzekerheden door de coronacrisis 

werken we met een optimistisch en een 

pessimistisch scenario. In het optimistische scenario 

gaan we ervan uit dat de coronabeperkingen na de 

eerste maanden van 2021 worden afgebouwd en 

dat de bezoekcijfers daarna weer gaan aantrekken. 

De bezoekbereidheid zal geleidelijk terugkeren, 

maar de resultaten zullen nog onder het niveau van 

2019 liggen. In de jaren daarna hervinden we de 

Middenin de coronacrisis kan kwantificering van 

voorgenomen prestaties niet meer betekenen 

dan een inspanning om onderstaande cijfers 

te bereiken, niet meer maar ook niet minder. 

Teylers Museum hecht eraan  te stellen dat het 

Bij websitebezoek en volgers op social media zijn 

twee trends van belang. Door de coronacrisis 

wordt er veel meer gebruikt gemaakt van online 

media, zoals blogs, vlogs en Instagramtours. 

Dit zorgt voor een autonome groei van de 

verschillende platforms en de nieuwsbrief, 

aangewakkerd door nieuws over het museum en 

programmering. Daarnaast zijn er veel ontwikke-

lingen waardoor online bezoe-kers en volgers zich 

sneller over verschillende platforms bewegen: 

veel basisinformatie over het museum is ook op 

andere plekken te vinden; nieuwe social media 

kunnen in korte tijd veel volgers krijgen.

Voor de tussenliggende jaren zijn geen percentages 

opgenomen omdat de informatie in grote 

groepen wordt overgebracht naar de database, 

waardoor het niet goed mogelijk is om dit per 

jaar te kwantificeren. Voor de zeer uiteenlopende 

collecties gelden zeer verschillende percentages. 

Zo zijn de collecties kunst, numismatiek en 

wetenschappelijke instrumenten vrijwel 

volledig opgenomen. Dit geldt nog niet voor 

De coronacrisis heeft ook grote effecten op het 

onderwijsbezoek. Omdat scholen in schooljaren 

denken en veelal bij het begin van het schooljaar 

onze programma’s boeken is nu al te voorzien dat 

de aantallen niet vóór schooljaar 2021-2022 een 

normaal beeld zullen laten zien. De effecten van de 

opening van Pieter Teylers Huis (eind 2021) zullen 

in de schooljaren erna goed meetbaar worden. 

meerjarige stijgende trend en naderen we weer een 

gezonde bedrijfsvoering. De opening van Pieter 

Teylers Huis zal ook aan deze groei bijdragen. In 

het pessimistische scenario houden de beperkingen 

langer aan en zal echt herstel niet voor 2022 

plaatsvinden; 2021 is dan nog een tussenjaar met 

flink verminderde bezoekersinkomsten die een 

grote druk leggen op de bedrijfsvoering. 

Het beleid van het museum is erop gericht 

hierin flexibel mee te gaan om de belangrijkste 

doelgroepen effectief te kunnen benaderen. Ook 

zullen er vanuit onze wens om inclusiever en 

diverser te werken projecten worden opgezet om 

groepen te bereiken die we nu niet of nauwelijks 

bereiken. 

de collectie mineralen en fossielen en de 

bibliotheek. De komende planperiode gaat de 

eerstgenoemde verzameling toegevoegd worden. 

De bibliotheekcollectie is al op verschillende 

niveaus toegankelijk. Kostbare publicaties zijn 

digitaal door te bladeren. De eigen tijdschriften 

komen in 2022 via Delpher integraal beschikbaar. 

De titels tot 1800 zijn opgenomen in de Short 

Title Catalogue van de Koninklijke Bibliotheek.

Teylers Museum werkt aan een masterplan om 

de fysieke beperkingen van het ensemble van het 

monumentale gebouw en de inrichting voor het 

schoolbezoek duurzaam op te lossen. Ook wordt 

proefgedraaid met lessen op school als alternatief 

voor fysiek bezoek aan het museum – deze cijfers 

zijn in de prognose niet meegenomen. 

niet kan worden afgerekend op deze aantallen, 

zoals in een normale tijd wel het geval zou zijn. 

Uiteraard gaan we zoals gebruikelijk heel hard 

ons best doen om alle voorgenomen plannen en 

projecten te realiseren.

BIJLAGE 1/
KWANTIFICERING ACTIVITEITEN

JAAR

2021

2022

2023

2024

PESSIMISTISCH

85.000
120.000
130.000
140.000

OPTIMISTISCH

110.000
130.000
140.000
150.000

JAAR

2021

2024

PERCENTAGE

75%
90%

SCHOOLTYPE

PO

VO

MBO/HO

TOTAAL

2021

3.500
3.000
500

7.000

2022

5.500
4.500
2.000
12.000

2023

6.000
5.000
2.000
13.000

2024

6.500
5.500
2.000
14.000

Prognose onderwijscijfers

Prognose websitebezoek en volgers op sociale media

Prognose opname collectie in database Collectie Nederland

PLATFORM

WEBSITE

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

NIEUWSBRIEF

2021

425.000
56.000
14.000
20.000
5.000
12.500

2022

450.000
56.000
15.000
25.000
6.000
13.500

2023

475.000
56.000
16.000
30.000
7.000
14.500

2024

500.000
56.000
17.000
35.000
8.000
16.000
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De afgelopen acht jaar had het museum telkens een eigen 

inkomstenpercentage dat hoger lag dan de overheidssubsidie. 

Vanwege het sterk verminderde aantal bezoekers en het wegvallen 

van de verhuur en pacht zijn de eigen inkomsten vanaf 2020 

gedaald. Dit loopt naar verwachting door in 2021 en mogelijk nog 

in 2022. Na de opening van Pieter Teylers Huis eind 2021 worden 

nieuwe projecten ontwikkeld waarvoor extra bijdragen van derden 

worden geworven vanaf 2023. Naar verwachting zal het eigen 

inkomstenpercentage de komende jaren dus weer geleidelijk stijgen, 

maar het blijft gezien alle onzekerheden zeer lastig om hiervoor 

een goede prognose te maken. 

2021
Vogelparadijs

Surreal Science (doorgeschoven uit 2020 

vanwege corona)

Wybrand Hendriks

2022
De Illusie – Virtual Reality in de 19de eeuw

Willem de Famars Testas en Egypte

2023
Christina van Zweden

Tentoonstellingsproject van de Artist in 

residence

2024 

De ontdekkingsreizen van James Cook 

Wijnand Nuyen

Voorlopig tentoonstellingsprogramma

JAAR

2021

2022

2023

2024

PERCENTAGE

66%
81%

100%
101%

Prognose eigen inkomsten
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