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Museaal Jaarverslag 2017
Wie zijn wij.
Inleiding
Het laatste museaal jaarverslag met als adres, “Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110. Bij het schrijven
van het volgende jaarverslag hopen we de verhuizing naar de Simon Smitweg, het voormalige pand van
de Gemeentewerf, achter de rug te hebben.
Waar staat ons museum voor:
Stichting Leiderdorps Museum heeft als doel: het verzamelen, beheren en bestuderen van de
cultuurhistorie van Leiderdorp en de directe omgeving. Het Museum doet dit door het verzamelen van
voorwerpen en afbeeldingen, het inrichten van algemene en specifieke exposities en het bestuderen
van geselecteerde thema’s en door hierover te publiceren. Het Leiderdorps Museum biedt de inwoners
van Leiderdorp en omstreken de mogelijkheid meer over hun woonomgeving te weten te komen. Dit
wordt extra gestimuleerd door het organiseren van educatieve projecten voor geselecteerde
doelgroepen. Tevens biedt het museum met enige regelmaat een podium aan Leiderdorpers met een
unieke verzameling, verhaal of hobby.
Bestuur
Bestuurlijk werd 2017 gekenmerkt door diverse wijzigingen plaats. Bob Reidsma heeft het
voorzitterschap overgenomen van Jos Gerrese, die zich nu met andere bestuurstaken belast. Onze
penningmeester Kees Griffioen heeft het mooie Leiderdorp verruild voor het schone Drenthe. Het
museum is Kees veel dank verschuldigd voor de vele jaren werk als bestuurslid en
museummedewerker. Hij is opgevolgd door Klaas Huiberts. Peter Diebels is als zesde bestuurslid
toegetreden. De verdeling van de aandachtsgebieden is al volgt:
Bob Reidsma
Art Tuit
Klaas Huiberts
Myrna Dop
Jos Gerrese
Peter Diebels

voorzitter, expo-coördinatie, PR
vice-voorzitter en o.m. educatie
penningmeester
secretaris
verhuizing, contacten gemeente en digitalisering erfgoed
o.m. Open Monumenten Dagen

Het bestuur vergadert maandelijks. Het stelt jaarlijks een werkplan op dat, waar nodig, geactualiseerd
en bijgesteld wordt. De verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn vastgelegd in een matrix en
zijn openbaar voor alle medewerkers. Het museum heeft een zogenaamd meewerkend bestuur. Dat wil
zeggen dat alle bestuursleden werkzaamheden in het museum verrichten samen met de andere
medewerkers. In dit kader wordt het secretariaat ondersteund door Elly Zuijdwijk. Conservator Anneke
ten Dam wordt geassisteerd door Nanda Pijpers
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zou ons museum niet zijn wat het nu is. Een open deur, maar iedere week weer zijn
het enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers duidelijk waarneembaar, met name op
dinsdagmorgen. Anneke ten Dam en haar dinsdaggroep hebben afgelopen jaar twee tentoonstellingen
verzorgd. De donderdaggroep zorgt dat alle voorwerpen, afbeeldingen en foto’s perfect geregistreerd
zijn. Maarten Willem Heslenfeld en zijn team hebben het depot opnieuw georganiseerd met een nieuwe
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onderverdeling. Drie historische werkgroepen zijn bezig om nieuwe onderwerpen voor toekomstige
tentoonstellingen en publicaties uit te werken.
En niet te vergeten de gastvrouwen en gastheren die de bezoekers van het museum ontvangen en
rondleiden.
Donateurs
Het aantal donateurs - Vrienden van het Museum - stabiliseert zich rond 250. Deze vrienden van het
museum leveren een belangrijk deel van de inkomsten. In 2018 zal een extra beroep op de donateurs
worden gedaan in verband met de verhuizing. Ondanks dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is,
brengt deze extra kosten met zich. Mogelijk zal ook een beroep op de donateurs worden gedaan in het
kader van de voorfinanciering van een publieksboekje over de opgravingen in 2013 op de locatie
Plantage. Dit kan eventueel gebeuren door voorinschrijving op het boekje. Het blijft ook leuk om een
donateurschap als cadeautje aan iemand te geven. Donateurs ontvangen de nieuwsbrieven, hebben de
mogelijkheid om deel te nemen aan speciaal georganiseerde lezingen en zij worden uitgenodigd bij
speciale gelegenheden zoals de opening van exposities.
Public Relations
Met onze Public Relations zijn wij een nieuwe weg ingeslagen. Naast de maandelijkse rubriek in het
Leiderdorps weekblad nemen wij elke gelegenheid te baat om persberichten te sturen. Wij maken ook
gebruik van Facebook en Twitter. Mede in samenwerking met de Leiderdorpse Volksuniversiteit zijn
weer diverse lezingen gehouden. Onderwerpen waren “Onderwijs in Leiderdorp”, “Huizen als kastelen” ,
“Klooster Engelendaal”.
Sponsoren
In 2017 is het aantal sponsoren uitgebreid. Van Mossel Hoortoestellen, Hoeve Dijkzicht en Verkroost
Verhuizingen zijn toegevoegd aan de lijst met Apotheek Boehmer, Brasserie Park, Ginjaar
Kleiwarenfabriek, Koolmoes Schilderbedrijf en Compucorner. Daarnaast verzorgt De Groep het drukken
van de nieuwsbrieven en affiches. Het Museum biedt als tegenprestatie een Museale presentatie zoals
bv. Huizen als Kastelen en Klooster Engelendaal.
Bezoekers
Het museum ontving in 2017 ruim 615 bezoekers, zijnde donateurs, bezoekers, groepen uit het
onderwijs (leerlingen), senioren (Pluspunt) en groepen die voor een speciale gelegenheid het museum
bezoeken. Dit zijn 300 bezoekers minder dan in 2016. De tentoonstelling over het “Lager Onderwijs in
Leiderdorp” trok minder bezoekers evenals de tentoonstelling “Slag bij de Volmolen”. Aan Erfgoedspoor
dat nu werd georganiseerd in samenwerking met Museumgroep Leiden deden zes Leiderdorpse
basisscholen met groep 7 mee.
De locatie Sterrentuin
Na vele gesprekken met de gebruikers van de Sterrentuin is op 9 oktober 2017 de gemeenteraad
akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten. In deze periode heeft het
bestuur uitgebreid overleg gehad met de gemeente over de nieuw toegewezen locatie voor ons
Museum, de voormalige gemeentewerf aan de Simon Smitweg. Uitgangspunt was en is dat het
museum er niet op achteruit mag gaan qua voorzieningen. Dit is in goed overleg gelukt. De
museumruimte wordt 10m2 groter, het museale depot wordt iets groter en het non-museale depot en de
ontvangstruimte worden groter. Zeer tevreden zijn de medewerkers met het veel grotere kantoor van 23
m2 in plaats van de huidige 12m2.
Een uitgebreid programma van eisen is aan de gemeente overhandigd en Jos Gerrese, met input van
de dinsdaggroep, volgt nauwgezet de voortgang van de planontwikkeling. Volgens de planning die
bekend was eind 2017, moet de verhuizing, door het gecertificeerde verhuisbedrijf “Verkroost
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Verhuizingen” , eind november 2018 plaatsvinden. De gemeente maakt nog wel alle voorbehouden
inzake de planning omdat nog veel uitgewerkt moet worden en er ook nog aannemers gevonden
moeten worden die binnen het gestelde budget het gebouw gaan renoveren.

Wat doen wij.
Exposities
Lager Onderwijs in Leiderdorp
In de eerste helft van 2017 is de expositie “Lager Onderwijs in Leiderdorp” voortgezet. Ondanks de
bijdrage aan de inrichting van de tentoonstelling van de zijde van de onderwijssector en oud-leerlingen,
is het aantal bezoekers achtergebleven bij de verwachtingen.
De slag bij de Volmolen
Op zaterdag 16 september opende onze burgemeester Laila Driessen de tentoonstelling “Slag bij de
Volmolen”. De expositie deed verslag van haar bezoek aan de herdenkingen op Gran Canaria van een
stukje onbekende Nederlandse geschiedenis. In 1599 werden op dat eiland de Hollandse troepen onder
leiding van Vice-Admiraal Pieter van der Does verslagen door de lokale militia. Die gebeurtenis wordt
aldaar jaarlijks gevierd op een wijze die doet denken aan de “3 oktoberviering” in Leiden. Onze
burgemeester was daar in 2016 als gast van de regering van Gran Canaria bij aanwezig.
Het Leiderdorps Museum wil op gezette tijden Leiderdorpers een podium bieden om hun bijzondere
verhaal, verzameling of hobby te laten zien aan de Leiderdorpers.
Gedurende het gehele jaar was de vaste expositie: “Weet Waar Je Woont”; grepen uit de
geschiedenis van Leiderdorp, voor bezoekers toegankelijk, met uitzondering van de sluiting tijdens de
renovatie.
Speciale aandacht is gegeven aan de “charters”- “grondakten” uit de periode 1451 tot 1815, die ons
museum met behulp van de gemeente en het ELO (Erfgoed Leiden en Omstreken) in augustus 2017
heeft kunnen verwerven. Deze perkamenten aktes worden door het ELO geprepareerd en de eerste
akte kreeg in september 2017 een plaats in een eigen vitrine in ons museum.
Verder was er een aparte vitrine ingericht voor “de laatste aanwinsten”. Regelmatig ontvangt het
museum van Leiderdorpers of oud Leiderdorpers voorwerpen of oude documenten die iets vertellen
over de geschiedenis van Leiderdorp.
Educatie en bijzondere activiteiten
Tijdens de exposities werden met name de doelgroepen Senioren (Pluspunt/ Ouderenbonden) en de
Junioren (scholen) apart benaderd. De presentatie “Geschiedenis van het onderwijs in Leiderdorp” is
een aantal malen gegeven voor groepen, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan het museum.
Voor groepen uit beide segmenten werden speciale rondleidingen georganiseerd.
Het project Erfgoedspoor organiseren wij sinds 2013 in eigen beheer. De expositie “Weet Waar Je
Woont” was het hoofdonderwerp van de lesbrief met een extra deel gewijd aan “De Groei van
Leiderdorp”. Het museumbezoek met de quiz en de excursie vormen het actieve deel. Het
museumbezoek heeft een interactief karakter gekregen door het toevoegen van activiteiten zoals het
bouwen van een kasteel met behulp van verhuisdozen en het schrijven als een monnik - een
kalligrafeer oefening.
De fietstocht als onderdeel van het programma omvat, naast de bezoeken aan de Dorpskerk en
Kleiwarenfabriek Ginjaar, ook een bezoek aan de raadzaal van het gemeentehuis. In de raadzaal
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hangen 6 schilderijen van Marte Röling die de geschiedenis van Leiderdorp verbeelden. Daarnaast
wordt er iets verteld over de gemeente en de gemeenteraad. In 2017 deden zes van de 12 basisscholen
met hun groep(en) 7 mee aan dit project.
In 2017 is voortgegaan met het organiseren van een aantal extra activiteiten, met name
kinderactiviteiten, in samenwerking met de andere organisaties in de Sterrentuin.
Rubriek “Historie dichtbij huis” in het Leiderdorps Weekblad
In 2017 zijn in de maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, waarin een van de
museummedewerkers een kort artikel plaatst over een stukje Leiderdorpse geschiedenis, twaalf
artikelen geplaatst. Gezien de reacties zowel naar de krant, als naar ons is dit een activiteit die goed
aanslaat bij de lezers van de krant. De artikelen geschreven in 2017 zijn terug te lezen op de website
van het museum. Ook voorgaande jaargangen zijn hier terug te lezen.

Historie Vlakbij Huis
Leiderdorps Weekblad

2017
Maand

Schrijver

Onderwerp

Januari

Bob Reidsma

De eerste schoolmeester in Leiderdorp

Februari

Bob Reidsma

Landbouw in de 20e eeuw

Maart

Edward Sodderland

Leiderdorpse schoolmeesters in de 17e eeuw

April

Bob Reidsma

Caerte van lant gelegen in Ambacht Leyderdorp

Mei

Art Tuit

Erfgoedspoor voor basisschoolleerlingen

Juni

Jan Snatersen

De Hooglandse Kerk, kathedraal van licht.

Juli

M.W.Heslenfeld

Blik op Holland en L’dorp, 200 jaar geleden 1

Augustus

M.W.Heslenfeld

Blik op Holland en L’dorp, 200 jaar geleden 2

September

Edward Sodderland

Een godtsalig ende getrou schoolmeester

Oktober

Bob Reidsma

Admiraal Pieter vd Does landt op Gran Canaria

November

Edward Sodderland

Rampjaren 1672 - 1675

December

Edward Sodderland

Zuid-Nederlanders in Leiderdorp

Nieuwsbrieven
In 2017 werden twee reguliere nieuwsbrieven aan Vrienden van het Museum, relaties en andere
betrokken instanties uitgegeven. Daarnaast is in augustus 2017 een “tussentijdse” nieuwsbrief
uitgegeven, die als proef alleen per e-mail is verspreid. Het bestuur wil, uit kostenoverwegingen, de
nieuwsbrieven per e-mail versturen aan diegenen van wie een email adres bekend is. Daarnaast wordt
elke maand na de bestuursvergadering een emailbrief (Mededelingen Museum Medewerkers)
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gezonden naar alle medewerkers om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en
plannen.
Opleidingen
Een aantal van de medewerkers maakte gebruik van opleidingsmogelijkheden aangeboden door o.a.
het Erfgoedhuid Z.H. Het betreft cursussen over onder andere scannen, auteursrechten en registratie.
Overige activiteiten
• Het museum leverde een aantal vrijwilligers voor de activiteiten op Open Monumentendag (OMD)
2017. In overleg met de gemeente Leiderdorps is besloten om de OMD-activiteiten onder regie van
het museum te laten vallen.
• Deelname op 4 november 2017 aan de diesviering van de Vereniging Oud Leiden.
• Deelname aan de jaarvergaderingen van Vereniging Van Musea in Zuid-Holland (VMZH) en
bijeenkomsten van Erfgoedhuis Zuid-Holland en deelname aan bestuurlijke activiteiten. Jos Gerrese
is penningmeester van de VMZH.
• Deelname aan de projectgroep “Digitalisering erfgoed”, een initiatief van het Erfgoedhuis ZuidHolland.
• Enkele malen werd in 2017 door derden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de ruimte van
het museum een receptie te geven dan wel een activiteit te organiseren. Daarbij vormen eigen
catering en een bezoek aan de expositie een voorwaarde.
• Deelname aan het Leiderdorpse Cultuurnetwerk.
• Schrijven van de maandelijkse rubriek “Geschiedenis dichtbij huis” in het Leiderdorps Weekblad
• Geven van lezingen voor diverse instanties over een scala van onderwerpen
• Deelname aan de nieuw opgerichte Rijnlandgeschiedenis website.
• Bijwonen van de regionale Limes bijeenkomsten, georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland.

Wat bieden wij.
De collectie
De collectie heeft een cultuurhistorisch karakter en is, op een aantal gebruiksvoorwerpen na,
voornamelijk verbonden met Leiderdorp. In 2017 was ruim 95% eigendom van de stichting Leiderdorps
Museum. Er zijn 153 objecten in langdurig bruikleen. Het totale collectie bedroeg op 31 december 2017
5766 items. Regelmatig worden nieuwe voorwerpen, foto’s en archieven aangeboden. De
retrospectieve registratie van de collectie is bijna voltooid. Controle vindt nu plaats om de ontbrekende
informatie toe te voegen en het opbrengen in het depot op een logische wijze in te richten.
167 204

Museumcollectie
10556

100 23
153
1894

3064

Afbeeldingen

Objecten

Langdurige bruikleen

Kopieën uit externe bron, notariële akten

Losse artikelen uit boekwerken

Boeken, brochures, folders, etc.

Kranten(knipsels), tijdschriften

Landkaarten en plattegronden

Overige documenten
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Aanwinsten 2017
In 2017 hebben wij 82 nieuwe aanwinsten ingeschreven. Er wordt kritischer naar nieuwe aanbiedingen
gekeken: heeft een object of document museale waarde voor Leiderdorp en neemt het niet te veel
ruimte in beslag in het depot? Indien de aanwinst meer archiefwaarde heeft dan tentoonstellingswaarde,
dan worden deze “archief” stukken overgedragen aan het ELO (Erfgoed Leiden en Omgeving).
.
Veel tijd en energie hebben onze vrijwilligers gestoken in het beheer van het depot, het beschrijven van
voorwerpen, het rubriceren en catalogiseren en het op orde houden van de administratie daaromtrent.
Dat gebeurt met inzet en een goed humeur, wat het vrijwilliger zijn bij het Leiderdorps museum een
extra en positieve dimensie geeft. Het museum is de schenkers erkentelijk.
Aanwinsten 2017 (een selectie)

Object beschrijving
Boekje van Anne de Vries, Oranje en Zilver
Winkelplan voor Oude Raadhuisbuurt
Persoonsbewijs Neeltje Bloemendaal geb. 31.10.1906 Zoeterwoude
Persoonsbewijs Gijsbert de Koning, tuinder, geb. 2.6.1899 Leiderdorp
Bewijs van erkenning als kleinhandelaar in consumptieaardappelen G. de Koning 1 jan 1951
Bewijs van erkenning als kleinhandel in aardappelen, G. de Koning geb. 2.6.1899
Huwelijksboekje J.W.Koning en A van der Giesen op 27 april 1864
Boek “Volk in verdrukking en verzet 1940 – 1945”
Machtiging tot levering van 5000 kg aardappelen voor geëvacueerde bevolking 5 mei 1940
Vergunning tot het vervoeren van goederen langs de weg in eigen vervoer 31.8.1940
Vrijstelling vordering rijwiel behorende aan de Koning, Gijsbert 4 augustus 1942
Vordering Ford Vracht van G. de Koning 9 november 1936
Verzoek tot doorlating van G. de Koning JMzn om geëvacueerde te halen van Gouda naar Leiderdorp
met auto nr. 81896 14 mei 1940
Legitimatiebewijs G. de Koning lid uitwijkcommissie Doeswijk
Vergunning distributie van 60 liter benzine aan G. de Koning 5 juli 1940
Foto Opoe Samsom met Gre, Sophie en Adriaan Rijnsburger
Foto Boer Samsom met huishoudster Aagje die geridderd wordt
Leerlingen Gemeenteschool 1916
Leydsche Almanak uit 1818
Over 65 jaar Kastanjelaan bewoners
Spoel voor weefmachine
Luchtfoto Verto terrein
Luchtfoto Verto terrein
Bouwtekening Touwfabriek
Plattegrond Touwfabriek
23 Aktes uit de periode 1451 t/m 1815 op perkament
Gemeentegidsen Leiderdorp 1993/1994 t/m 2000/2001
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Financieel.
Het jaar 2017 is met een winst van € 597,- afgesloten. Door eigen inzet en het zelf printen van foto’s en
afbeelding zijn beide tentoonstellingen binnen het budget gebleven. Er wordt gereserveerd voor
eventuele extra kosten die de verhuizing met zich meebrengt. De cijfers over 2017 zijn goedgekeurd
door een externe kascommissie.
De vrijwillige bijdrage, te doneren in de glazen pot in het museum heeft ook in 2017 het nodige geld
opgebracht. Een bron van zorg is de voorraad boeken die slechts beperkt verkocht worden. De
ontvangen donaties van vrienden van het museum zijn achtergebleven bij vorige jaren.

Verkorte jaarrekening 2017
Balans
Activa
Liquide middelen
Vorderingen
Voorraad boeken
Passiva
Eigen Vermogen
Schulden
Open
Monumentendag

31 dec 2017
€
€

3540
1779
2468
7787

€
€

2167
2070
2873
7110

€
-

2794
2590

€
-

2197
2975

€

2403
7787

€

1938
7110

Resultatenrekening
Baten
Gemeentesubsidies
Donateurs
Sponsors
Overige baten

Over 2017
€

€
Lasten
Huisvesting
Exposities Museum
Bureaukosten
Nieuwsbrieven
Vrijwilligers en
bestuur

31 dec 2016

€

€

Over 2016

19541
3526
900
1650
25617

€

18387
1227
3476
1223

€

707
25020

€

€

19392
3537
550
2245
25724
18631
2075
3474
410
1204
25794
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Resultaat

€ 597
winst

€ -70
verlies

Samenvatting.
1. Het Leiderdorps Museum heeft in 2017 met twee verschillende tijdelijke exposities gepoogd
andere doelgroepen te bereiken. Het bieden van een podium aan Leiderdorpers met een
bijzondere verzameling, verhaal of hobby werd in de tweede helft van 207 ingevuld door “Slag
om de Volmolen”, het bezoek in 2016 van burgemeester Driessen aan de jaarlijkse herdenking
hiervan op Gran Canaria.
2. Het bezoekersaantal is t.o.v. de jaren voor 2016 gedaald.
3. Het Museum heeft zich gemanifesteerd bij een aantal externe activiteiten. Dat levert vrijwel altijd
nieuwe vrienden op en leidt tot verkoop van onze boekjes en de onontbeerlijke vergroting van
de naamsbekendheid. Deelname aan de Dies van HVOL was een succes. Deelname aan de
Kerstcultuurmarkt leverde qua boekenverkopen en bezoekers niets op.
4. Het aantal vrijwillige medewerkers is in 2017 toegenomen. Enkele functies kennen nu de
gewenste dubbele bezetting. Een aantal vrijwilligers heeft gebruik gemaakt van de aangeboden
opleidingsmogelijkheden.
5. De huursituatie met de gemeente is op orde. Onderhandelingen over de nieuwe behuizing zijn
nagenoeg afgerond.
6. Het Leiderdorps Museum is actief bezig met het project Digitalisering Erfgoed van het Erfgoed
Huis Zuid-Holland. Doel is de gehele collectie van het museum digitaal te publiceren en zo voor
iedereen toegankelijk te maken.
7. Bijzondere aanwinsten zijn de collectie van 23 charters (grondakten) uit de periode 1451 t/m
1815 en de “Leydsche Almanak uit 1818” en enkele handgeschreven handleidingen van de
Verto Touwfabriek.
Maart 2018
Namens de Stichting Leiderdorps Museum
Drs. B.Y. Reidsma, Voorzitter
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