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Museaal  Jaarverslag  2016 
 
 

Wie zijn wij 
 
Inleiding 
 
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.  
In 2005 werd een initiatief gestart om de Oudheidkamer Leiderdorp te veranderen in Leiderdorps 
Museum, enerzijds om een meer dynamische positionering te bewerkstelligen, anderzijds om aan te 
geven dat het museum op een andere wijze is gaan werken dan tot dan toe het geval was. 
Professionalisering en kwaliteit zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze acties resulteerden in januari 2006 
in een naamsverandering van Oudheidkamer Leiderdorp in Leiderdorps Museum. Het streven was om 
uiteindelijk te komen tot een formele museumregistratie. Deze werd gerealiseerd in 2010. 

 
    

Bestuur 
 
Bestuurlijk was 2016 een jaar zonder wisselingen. Dat betekent dat het bestuur van de Stichting 
Leiderdorps Museum gedurende 2016 als volgt was samengesteld: 

 
Jos Gerrese    voorzitter 
Kees Griffioen   penningmeester 
Myrna Dop    secretaris  
Bob Reidsma   expo-coördinatie 
Art Tuit    o.a. educatie  
 

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.  

 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van het Leiderdorps Museum. Inclusief het bestuur zijn er ruim 
dertig mensen actief in het museum. Zij verrichten een breed spectrum aan taken. Zo treden zij op als 
gastvrouw/-heer tijdens de openingsuren, maar zij verrichten ook allerhande museale taken die worden 
uitgevoerd om het museum draaiende te houden en om te blijven voldoen aan de criteria voor het 
predicaat “geregistreerd museum”. In 2016 was het vrijwilligersbestand vrijwel constant. De eerste 
periode tot de zomer werd afgesloten met een gezamenlijke borrel; het jaar werd traditioneel afgesloten 
met een feestelijke maaltijd met alle vrijwilligers en hun partners. De activiteiten van de historische 
werkgroep zijn weer gestart. Dit heeft geleid tot drie deelwerkgroepen die tentoonstellingen voor de 
komende jaren voorbereiden. De planning bestrijkt ongeveer vijf jaar waarbij de grote onbekende is een 
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te plannen tentoonstelling over de opgravingen in het gebied van de Plantage. Het wachten is op het 
aanbieden van het eindrapport aan de gemeente. Ook een mogelijke verhuizing naar de gemeentewerf 
dwingt tot de nodige flexibiliteit in de planning. 
De lijn om vrijwilligers de gelegenheid te geven doelgerichte opleidingen te volgen is voortgezet. In 2016 
hebben enkele vrijwilligers twee verschillende cursussen gevolgd bij het Erfgoedhuis Zuid Holland. 
(PR/Communicatie, Registratie en Rondleiden van groepen).Deze cursussen zijn voor vrijwilligers van 
musea gratis. Tevens is met een groot deel van de vrijwilligers een werkbezoek gebracht aan het 
Zwarte Tulp Museum in Hillegom.  

 
 

Donateurs 
 
Het aantal donateurs - Vrienden van het Museum - stabiliseert zich rond 270. De vrienden leveren een 
deel van de niet-variabele inkomsten. 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. Het blijft een uitdaging om nieuwe jonge donateurs te 
werven om de vergrijzing van het bestand tegen te gaan. 

 
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. Wij proberen aan alle “buitenactiviteiten” deel te nemen en 
organiseren zelf wandelingen en rondvaarten. Het lezingencircuit is sterk uitgebreid. Over de exposities  
de Scheepswerf Boot en Lager Onderwijs in Leiderdorp zijn in 2016 ruim 10 lezingen gegeven voor 
geïnteresseerde partijen. Daarnaast wordt gekeken en gesproken over meer samenwerking met andere 
Leiderdorpse organisaties op het gebied van lezingen/presentaties en PR.  
In het kader van PR is in 2016 gedurende een zondag een “pop-up” tentoonstelling gehouden over 
oude schoolplaten en landkaarten. Circa 35 bezoekers kwamen op die zondag in oktober op deze 
tentoonstelling af. 

 
Sponsoren 
 
Het Leiderdorps Museum heeft twee subsidiestromen van de Gemeente Leiderdorp: enerzijds  een 
exploitatiesubsidie waarmee de huur, verwarming en het schoonmaken etc. worden gedekt, anderzijds 
een activiteitensubsidie die een deel van de museale activiteiten dekt. Daarnaast leveren enkele 
bedrijven diensten om niet of tegen gereduceerde prijzen. Het binnenhalen van bedrijfssponsoren blijft 
moeizaam. De Leiderdorpse ondernemingen krijgen van veel kanten verzoeken om sponsoring en in de 
huidige economische tijden is de spoeling ietwat dun. In 2016 waren Apotheek Boehmer, Brasserie 
Park, Ginjaar Kleiwarenfabriek, Koolmoes schildersbedrijf, en Compucorner sponsoren en verzorgde De 
Groep het drukken van affiches en de nieuwsbrieven. Geprobeerd wordt met het aanbieden van een 
museale presentatie een tegenprestatie te doen.  
 
Bezoekers 
 
Het museum ontving in 2016 ruim 995 bezoekers, zijnde donateurs, bezoekers, groepen uit het 
onderwijs (leerlingen), senioren (Pluspunt) en groepen die voor een speciale gelegenheid het museum 
bezoeken. Dit zijn 200 bezoekers minder dan in 2015. De tentoonstelling over Scheepswerf Boot is in 
bezoekersaantallen veruit de beste tentoonstelling die het museum in de Sterrentuin heeft 
georganiseerd. De huidige tentoonstelling over het “Lager Onderwijs in Leiderdorp” trekt minder 
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bezoekers. Aan Erfgoedspoor dat nu wordt georganiseerd in samenwerking met Museumgroep Leiden 
deden zes Leiderdorpse basisscholen met groep 7 mee.  

 
 

De Sterrentuin 
Het Leiderdorps Museum is in afwachting van de beslissing van de gemeenteraad over de Sterrentuin 
en de verhuiscarrousel  
 

 

 
 
Wat doen wij 
 
Exposities 
 
De vruchten van de reshuffeling van de expositieruimte die in 2015 plaatsvond, heeft zijn nut in 2016 
weer bewezen.  
 
Lager Onderwijs in Leiderdorp 
De expositie “Lager Onderwijs in Leiderdorp” heeft een goede plaats gevonden in het middengedeelte 
van de expositieruimte. Van diverse zijden is door oud onderwijzers en leerlingen bijgedragen aan de 
inrichting van de tentoonstelling. Naast deze en voorwerpen uit de eigen collectie, is ook gebruik 
gemaakt van voorwerpen die op uitleenbasis van het Nationale Onderwijs Museum betrokken zijn.  
 
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. De vaste expositie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe voorwerpen of verhalen of er 
wordt gewisseld met voorwerpen uit het museumdepot. Speciaal gericht op kinderen van de 
basisscholen is een presentatie opgezet over de geschiedenis van Leiderdorp, “De kleine geschiedenis 
van Leiderdorp”. 
 
 
De Scheepswerf Boot 
 
Deze expositie heeft ook in de periode januari 2016 tot en met 15 juni 2016 veel bezoekers getrokken 
en het nodige financiën middels “eigen bijdrage” opgeleverd. De bij de expositie behorende presentatie 
is ook na beëindiging van de expositie enkele keren gegeven en wordt nog steeds aangevraagd.  
 
 
Educatie en bijzondere activiteiten 
 
Tijdens de exposities werden met name de doelgroepen Senioren (Pluspunt/ Ouderenbonden) en de 
Junioren (scholen) apart benaderd. Voor groepen uit beide segmenten werden speciale rondleidingen 
georganiseerd. Gekeken wordt om de presentatie “De kleine geschiedenis van Leiderdorp” ook aan 
ouderen te geven.  
 
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 vormt het actieve deel. Het 
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museumbezoek heeft een interactief karakter gekregen door het toevoegen van activiteiten zoals het 
bouwen van een kasteel m.b.v. verhuisdozen en schrijven als een monnik, een kalligrafeer oefening.  
Inmiddels is een samenwerking gevonden met de Museumgroep Leiden die een deel van de organisatie 
overneemt In 2016 deden zes scholen met hun groep(en) 7 mee aan dit project. 
 
In 2016 is gecontinueerd met het organiseren van een aantal extra activiteiten, metname 
kinderactiviteiten, in samenwerking met de andere organisaties in de Sterrentuin.  
  
 
 
Rubriek “Historie dichtbij huis” in het Leiderdorps Weekblad. 
 
Deze maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, waarin een van de museummedewerkers een 
kort artikel plaatst over een stukje Leiderdorpse geschiedenis, is ook in 2016 voortgezet. Gezien de 
reacties zowel naar de krant, als naar ons is dit een activiteit die goed aanslaat bij de lezers van de 
krant. 
 

Historie Vlakbij Huis 
Leiderdorps Weekblad 

2016 
Maand Schrijver Onderwerp 

januari Bob Reidsma Scheepswerf Boot deel 2 

februari 
Maarten Willem 

Hesselenfeld 
Hoe werd Leiderdorp bestuurd in 1816 

maart Bob Reidsma Scheepswerf Boot deel 3 

april Bob Reidsma Scheepswerf Boot deel 4 

mei Bob Reidsma Scheepswerf Boot deel 5 

juni X X 

juli X X 

augustus X      X  

september Bob Reidsma 
 De geschiedenis van het lager onderwijs in Leiderdorp deel 1 

 

oktober Bob Reidsma 
 De geschiedenis van het lager onderwijs in Leiderdorp deel 2 

 

november Bob Reidsma Het Leiderdorps museum en haar medewerkers 

december Bob Reidsma Leiderdorpse schoolmeesters 

 
 
Museumregistratieproces 
 
De aanvraag die in 2009 werd ingediend voor opname in het Nationale Museumregister werd in april 
2010 gehonoreerd. De registratie is geldig voor vijf jaar en wordt daarna opnieuw bekeken. Intussen 
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heeft de landelijke organisatie de spelregels fundamenteel veranderd. Er moest een jaarlijks 
zelfonderzoek plaatsvinden waarvan de resultaten ter beoordeling worden voor gelegd aan een 
nationale instantie, die vervolgens beoordeelt of de registratie wordt voortgezet.  
Inmiddels is de Stichting Nationaal Museumregister tot de conclusie gekomen dat zij haar hand heeft 
overspeeld. Een aantal van de nieuwe regels wordt teruggedraaid en wij zullen moeten zien hoe dat 
gaat uitwerken. Inmiddels weten wij dat er met voor aangekondigde steekproefonderzoeken zal worden 
gewerkt. Hiervoor is een checklist ontwikkeld die goed bruikbaar lijkt en die ook als interne check kan 
worden gebruikt. Daarmee kunnen wij dus ons kwaliteitsniveau meten en waar nodig aanpassen. 
 
Nieuwsbrieven 
 
In 2016 werden twee nieuwsbrieven aan Vrienden van het Museum, relaties en andere betrokken 
instanties uitgegeven. Daarnaast wordt elke maand na de bestuursvergadering een emailbrief 
(Mededelingen Museum Medewerkers) 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 pr/communicatie, registratie en 
rondleiden van groepen. 
 
Sociaal Cultureel Centrum (De Sterrentuin) 
 
De veel besproken en gewenste samenwerking tussen de diverse gebruikers van de Sterrentuin komt 
op een voortreffelijke, organische wijze tot stand. Voor de vijfde keer werd een grote 
gemeenschappelijke happening de Culturele Kerstmarkt georganiseerd. Alle gebruikers van de 
Sterrentuin gaven acte de préseance. Het museum leverde geen bijzondere bijdrage, maar was 
uiteraard open.  
 
 
 
Overige activiteiten 
 
 Het museum leverde een enkele begeleiders bij Open Monumentendag (OMD) 2016, maar had dit 

jaar niet een specifieke rol. Dhr. Aad Vons is de vertegenwoordiger van het museum in het comité 
OMD. 

 Het museum had contact met zusterinstellingen uit de regio met als doel: uitwisseling van ervaringen 
 Deelname 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. 

 Enkele malen werd in 2016 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 is eigen catering en 
een bezoek aan de expositie een voorwaarde. 

 Deelname aan gemeentelijke voorlichtingsactiviteiten 
 Jaarlijkse voorlichtings- en vrijwilliger dag van Leythenrode. 
 Dag van het Park 
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 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. 

 
 
Wat hebben wij 
 
Collectie 
 
De collectie heeft een cultuurhistorisch karakter en is, op een aantal gebruiksvoorwerpen na, 
voornamelijk verbonden met Leiderdorp. In 2016 was ruim 95% eigendom van de stichting Leiderdorps 
Museum. Er zijn 167 objecten in langdurig bruikleen. Het totale aantal objecten bedroeg op 31 
december 3993Regelmatig 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. Het coderen van de collectie werd in december 2013 afgerond.  
Hieronder een impressie van de onderverdeling van de collectie. 
 

 
 

In het kader van de doelstelling van het museum: het verzamelen van voorwerpen, documenten, 
boeken en verhalen die iets kunnen vertellen over de cultuurgeschiedenis van Leiderdorp en haar 
directe omgeving, zijn in 2006 richtlijnen voor schenkingen en acceptatie/weigering vastgesteld, 
rekening houdend met de mogelijkheid om te exposeren. De objecten moeten handzaam, exposeerbaar 
en niet geïnfecteerd zijn. Collectievorming vindt passief plaats door schenkingen, en door actieve 
aankoop van objecten uit een klein budget. De aanwinsten worden vermeld in de nieuwsbrief. 
 
Primair worden objecten en beeldmateriaal gebruikt voor exposities. Schoolkinderen maken gebruik van 
boeken en documenten voor werkstukken. In de expositieruimte is een kleine bibliotheek voor 
bezoekers ingericht. De daar beschikbare publicaties worden niet uitgeleend. Kwetsbare of zeldzame 
publicaties worden in het depot bewaard en zijn alleen op aanvraag beschikbaar.  
 
De collectie wordt geconserveerd en beheerd in een museaal depot. Het is daar donker, met een 
temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad (RH) die zijn ingesteld voor een gemengde collectie, te 

3%

19%

6%

25%12%

28%

7%

Onderverdeling verzamelde objecten in de 
periode 1986 - 2013

vroege tijd

klooster en kastelen

boerenbedrijf

middenstand en industrie

locaal bestuur …

onderwijs, cultuur …

bezetting en bevrijding
(1940-'45)



   

  

  8/12 

weten een RH van 50% +/- 3% en een temperatuur van 18˚C +/- 2˚.  De klimaatapparatuur werkt naar 
behoren, met de kanttekening dat er een grote storingsgevoeligheid blijft bestaan en er regelmatig 
technici nodig zijn om de apparatuur bij te stellen of te herstellen.   
 
 
Aanwinsten 2016 
 
In 2016 hebben wij 45 nieuwe aanwinsten ingeschreven. Er wordt kritischer naar nieuwe aanbiedingen 
gekeken, heeft het museale waarde voor Leiderdorp en neemt het niet teveel ruimte in beslag in het 
depot.  
Deze aanwinsten zijn van uiteenlopende aard en museale kwaliteit. 
Het aantal is geflatteerd, omdat we bijvoorbeeld gestart zijn met het ook inschrijven van onze eigen 
affiches, zodat er later een goed overzicht is van wat ons op een bepaald moment bezig hield. 
Er zijn ons meer objecten en documenten aangeboden, maar niet alles doorstond de toets; heeft het 
duidelijk een relatie met Leiderdorp en/of zijn bewoners en heeft het voldoende museale kwaliteit. 
Wij moeten binnen onze behuizing zorgvuldig omspringen met onze museumstukken, zowel in de 
expositieruimte als in depot en onze opslagcapaciteit is niet oneindig. 
Veel tijd en energie is door 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 2016 
 

Cijferdoos voor winkelprijzen "ARKO" 

Verto Penning i.v.m. 25-jarig jubileum van Wim Huis 
Aardewerk vaasje van W. Brouwer Vredelust nr. 856 
Embleem van bureau van Splinter sr. Steenfabriek 
Schoonschrijf schrift Jan de Koning 
Poëziealbum Cornelia van Zwieten 30-3-1939 
Veldwachterspenning van Hendrik Braggaar 
Slaapmuts Boerderij Lindenhof 
Poëziealbum Emmie van Zwieten 28-3-1931 
Deurknop boerderij Balkenende 
Vee stempel (Dv+R) 
Raamspie boerderij Balkenende 
Sleutel Boerderij Balkenende 
Houten schooltas 
Foto 65 jaar Willem de Zwijgerschool  

Statuten en reglement bedrijfs ver. Centralebond "Het platteland' (Balkenende) 

Keur of politieverordening voor den Boschpolder (Balkenende) 
Kleine lei met 3 griffels Jan de Koning 
Pet van de (opgeheven) School de Driemaster 
T shirt Driemaster 
Bord met slangmotief Zaalberg 
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Vaantje 1200 jaar Leiderdorp 

Winkelweegschaal (OLLAND) van Bakkerij Raaphorst ca 1900 - 1950 

Oorkonde 1924-1949 25 jarig jubileum C. Sweris als directeur van Ouderzorg- de Ridder 
Beker t.g.v. 125 jarig bestaan Willem de Zwijgerschool   
Wieg uit 1940 
Speelgoed strijkplank uit 1944 
Plastica speelgoed, incompleet 
Radio Fifty (transistor) 
Koperen ketel 
Glazen fles 
Houten kaasvorm (zonder deksel) 
Apparaat met 2 wielen met papier lint 
Vijf diapositieven Leiderdorp 1987 
Speelgoed poppenwagen uit 1947  
Kist met aardewerk scherven aanbouw A4 1956 

Getuigschrift C. van Zwieten Scheltema confectie 
Klein schoolbord rijdend 
Foto Driemaster school ingepakt met kranten 
 
Foto begrafenis van de zoon van Mw. Braat 
Foto Bustocht naar Valkeveen 22 aug 1935 

Foto 50-jarig bestaan van Ebenhaezer jongerenvereniging 1887 - 1937 
Foto Bevrijdingsoptocht 
Foto groep Jongeren (onbekend) 
Mensen voor het Gemeentehuis Hoofdstraat 
Foto groep heren en dames (onbekend) 

Foto groep heren (onbekend)  

Foto CNV groep Leiderdorp 
 
 
 
 
 

Financieel. 
 
In 2016 is met een zeer klein verlies hebben gedraaid. Wij hadden goede extra inkomsten uit de boekverkoop 
maar er waren ook belangrijke IT-vervangingen noodzakelijk alsmede van enkele vitrines. De cijfers zijn 
goedgekeurd door een externe kascommissie. . 
Het gratis maken van de toegang en daarvoor in de plaats een vrijwillige bijdrage te vragen had ook in 
2016 een positief effect op de inkomsten. 
 
Samenvatting. 
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1. Het Leiderdorps Museum heeft zich in 2016 geprobeerd nog meer in de aandacht van de 
Leiderdorpse inwoners te komen. Dit blijft ook in de toekomst een uitdaging, die middels extra 
activiteiten en samenwerking met andere organisaties wordt aangegaan. 

2. Het bezoekersaantal is t.o.v. de jaren voor 2015 iets gestegen. De expositie “Lager Onderwijs in 
Leiderdorp” trekt minder bezoekers dan de expositie over de scheepswerf Boot. Deze laatste 
expositie trok bezoekers uit het hele land. 

3. Het Museum heeft zich gemanifesteerd op 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. 

4. In totaal waren drie exposities te bezoeken. 
5. Het aantal vrijwillige medewerkers was vrijwel constant. Zij hebben waar nodig gebruik gemaakt 

van de aangeboden opleidingsmogelijkheden. 
6. De huursituatie met de gemeente is op orde. Verhuiscarrousel vraagt onze aandacht.  

 
 
April 2016 
Namens de Stichting Leiderdorps Museum  
Drs. B.Y. Reidsma, Voorzitter 
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