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Museaal Jaarverslag 2020 
 
 

Wie zijn wij 
 
Inleiding 
Het eerste museaal jaarverslag met als adres, “Vronkenlaan 46 en Van der Valk Bouwmanweg 180 d”. 
Deze twee adressen geven meteen de grote verandering aan die in 2020 heeft plaatsgevonden.  
Het jaar 2020, waarin niet alleen de verhuizing naar een nieuwe locatie plaatsvond, maar ook een jaar 
waarin het museum heel beperkt open is geweest. 
 
Eerst de verhuizing en inhuizing daarna de intelligente lockdown in het voorjaar en na een gesloten 
vakantieperiode na enkele weken de volgende sluiting van musea van overheidswege.  
Deze sluitingen maken het moeilijk voor de medewerkers om te wennen aan de nieuwe situatie.  
Nog zwaarder is het gemis aan persoonlijk contact, het samen koffiedrinken en dan werken in het depot 
of in het museum. En gastvrouwen en gastheren die amper de gelegenheid hebben gehad bezoekers te 
ontvangen.  
 
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.  
Ook biedt het museum met enige regelmaat een podium aan Leiderdorpers of Leiderdorpse 
organisaties, met een unieke verzameling, verhaal of hobby. Het museum zoekt de verbinding door 
samen te werken met andere culturele organisaties en wil een rol spelen in het welzijnsgebeuren in 
Leiderdorp. De grotere ruimte in het nieuwe museum biedt hiervoor de mogelijkheden.    
 
Het bestuur 
Bestuurlijk is er in 2020 niets veranderd, zij het dat Jos Gerrese per 31 december 2020 uit het bestuur is 
getreden. Hij is per 1 januari 2021 opgevolgd door Arjaan Wit. 
Jos Gerrese heeft veel betekend voor het Leiderdorps Museum in de 17 jaar dat hij bestuurslid en later 
voorzitter is geweest. Op initiatief van Jos is het Leiderdorps Museum een geregistreerd museum 
geworden. 
 
  De verdeling van de aandachtsgebieden in 2020 was als volgt:  

 
Bob Reidsma   voorzitter, expo-coördinatie, PR 
Art Tuit    vicevoorzitter en o.m. educatie 
Klaas Huiberts   penningmeester 
Myrna Dop    secretaris, vrijwilligersbeleid  
Jos Gerrese    verhuizing, contacten gemeente en digitalisering erfgoed  
Peter Diebels   o.m. Open Monumenten Dagen 
 

Het bestuur vergadert maandelijks. Het stelt jaarlijks een werkplan op dat, waar nodig, wordt 
geactualiseerd en bijgesteld. In 2020 heeft Jos Gerrese een nieuw Beleidsplan 2020 – 2025 opgesteld, 
dat is geaccordeerd door het bestuur. Tevens heeft Jos een nieuwe aanzet voor het collectiebeheer 
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geschreven. De verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn vastgelegd in een matrix en zijn 
openbaar voor alle medewerkers. Het museum heeft een zogeheten meewerkend bestuur. Dat wil 
zeggen dat bestuursleden werkzaamheden in het museum verrichten samen met de andere 
medewerkers.  

 
Het museum in het coronajaar 2020 
Het was een moeilijk jaar voor het museum en zijn medewerkers. Vol enthousiasme zijn na de 
verhuizing, in januari en februari drie tentoonstellingen ingericht. In het museum zelf: de vaste expositie 
“Weet waar je woont” en de tijdelijke tentoonstelling “75-jaar bevrijding”. In de Dorpskerk is in 
samenwerking met de kerk de expositie “400-jaar Dorpskerk” ingericht. Deze laatste werd de kortst 
durende tentoonstelling in de historie van het museum. Op vrijdag 16 maart om 16.00 uur geopend om 
vervolgens om 18.00 uur van overheidswege weer gesloten te worden. 
  
Het scholenprogramma, georganiseerd samen met de Oranjevereniging, in het kader van “75-jaar 
bevrijding” kon geen doorgang vinden evenals het jaarlijkse “Erfgoedspoor”-programma voor de 
groepen 7 van de basisscholen. 
   
De medewerkers hebben veel werk verzet dat veel meer aandacht had verdiend. 
  
Ook werd het museum voor het eerst in zijn bestaan geconfronteerd met een inbraak. Op zondag 7 
februari 2020 werden twee geldkistjes, drie laptops, twee beamers en één telefoon gestolen, alsmede 
drieënzeventig penningen en munten uit onze museale collectie. Er is aangifte gedaan bij de politie, 
maar van de gestolen voorwerpen is niets teruggevonden. De waarde van de museale voorwerpen is 
door de verzekering vergoed.   

 
Vrijwilligers 
Zonder medewerkers/vrijwilligers zou ons museum niet zijn wat het nu is. Het museum kan steunen op 
ongeveer 40 vrijwilligers. Het museum heeft in 2020 afscheid genomen van enkele vrijwilligers die 
gezien hun gevorderde leeftijd het werk in het museum te zwaar vonden. Deze trend zal zich in de 
komende jaren voortzetten en de uitdaging blijft om nieuwe medewerkers te vinden. 
   
In het depot aan de Van der Valk Boumanweg is veel werk verzet om het depot op te zetten en opnieuw 
systematisch in te richten, alle plaatsingsnummers te controleren en zonodig aan te passen. In het 
voorjaar en in de zomermaanden gebeurde dit in kleine groepjes zodat er voldoende afstand kon 
worden gehouden. In oktober zijn deze depotwerkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen weer 
gestopt.  
  
Aan de Vronkenlaan zijn gedurende deze periode de puntjes op de “i” gezet met betrekking tot de 
expositieruimte en het kantoor/ontvangst gedeelte. De gang langs de expositieruimte is in bepaalde 
periodes gebruikt door de school “De Bron” om eenrichtingsverkeer binnen de school mogelijk te 
maken. Dit om besmettingsrisico’s te beperken. De samenwerking met de school verloopt prima.    
 
De donderdaggroep houdt zich bezig met het verder registreren van de objecten in het in 2019 
aangeschafte programma “Axiell Collections”. Dit is een professioneel museumregistratieprogramma 
dat door vele musea in de wereld wordt gebruikt. Het programma werkt in de cloud waardoor alle 
gegevens op een veilige manier zijn opgeslagen en gevrijwaard zijn voor calamiteiten in het museum.  
 
Van de vier historische werkgroepen, “400-jarig bestaan Dorpskerk”,”75-jaar bevrijding”, “Landschaps- 
en waterbeheer in Leiderdorp” en ”Regio en Industrialisatie in Leiderdorp”, heeft de eerste werkgroep 
haar werk afgerond, met dank aan de verantwoordelijke medewerkers.  De andere werkgroepen zijn 
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slechts een enkele keer bij elkaar geweest vanwege de coronamaatregelen. Hopelijk kan er in 2021 een 
doorstart gemaakt worden. 
 
De werkgroep Open Monumenten Dagen is aan het begin van 2020 vol van start gegaan om de dag op 
zaterdag 12 september te organiseren. Het programma rond het thema “Leer Monument” werd 
afgestemd met het Comité “400-jaar Dorpskerk”. De Dorpskerk was voornemens op dezelfde dag haar 
400ste verjaardag met veel festiviteiten te vieren.  
 
Echter, in de loop van april 2020 heeft het comité OMD, met grote spijt, moeten besluiten de geplande 
activiteiten op 12 september niet door te laten gaan. De nog te verwachten maatregelen rond de 
coronapandemie en de te garanderen veiligheid van de medewerkers maakten het onmogelijk om de 
voorbereiding voort te zetten en onmogelijk om veilige activiteiten op 12 september te kunnen 
garanderen.  
  
Donateurs 
Het aantal donateurs - Vrienden van het Museum - loopt langzaam achteruit. De vergrijzing is van 
invloed op het bestand en nieuwe aanwas van “jongere” donateurs houdt geen gelijke tred met de 
afmeldingen. Deze vrienden van het museum leveren een belangrijk deel van de inkomsten. Omdat het 
aantal binnengekomen donaties in de zomer van 2020 achterbleef bij vorige jaren, is een extra schrijven 
naar de donateurs, die nog niet betaald hadden, gestuurd met het verzoek alsnog te betalen. 
  
De donaties zijn van groot belang voor de activiteiten van het museum, zeker in een jaar waarin de 
opbrengsten uit de boekenverkoop en de vrijwillige bijdragen na een bezoek aan het museum, zwaar 
terugliepen.   

 
Public Relations 
Graag hadden wij het nieuwe museum aan de Vronkenlaan in 2020 goed op kaart willen zetten met een 
grote opening en een aantal andere activiteiten. Maar ook in deze initiatieven werden gefrustreerd door 
de coronapandemie.  
 
Onze maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, “Historie vlakbij huis” vond wel doorgang. In 
2020 zijn 12 artikelen verschenen over diverse onderwerpen uit de Leiderdorpse geschiedenis, 
waaronder artikelen over VOC- schepen die de naam “Leyerdorp” voerde.  
 
In het kader van 400-jaar Dorpskerk is gezamenlijk met het comité 400-jaar Dorpskerk maandelijks een 
paginagroot artikel in het Leiderdorps Weekblad verschenen in de rubriek “400 jaar Dorpskerk, 
geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp en omgeving”.  
 
Sponsoren 
In 2020 is het aantal zakelijke sponsoren verder afgenomen tot 1 sponsor: apotheek Boehmer. Het 
vinden van nieuwe zakelijke sponsors heeft de aandacht.  
 
Bezoekers 
Het museum ontving in 2020 slechts 176 bezoekers. De maanden januari en februari waren nodig om 
het museum na de verhuizing in te richten. Een grote opening in maart was vanwege de 
coronapandemie niet mogelijk. Het museum is gewoon opengegaan. Snel daarop werden de musea 
van overheidswege gesloten. Eenmaal weer open konden maximaal 6 bezoekers tegelijk worden 
toegelaten. Het museum had een veilige route door de expositieruimte uitgezet en bij binnenkomst 
moesten de bezoekers hun handen desinfecteren en zich registreren. In oktober 2020 moesten de 
musea wederom hun deuren sluiten en wel voor de rest van het jaar.    
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Wat doen wij. 
 
Exposities 
De vaste tentoonstelling “Weet waar je woont” is in de nieuwe expositieruimte aan de Vronkenlaan in 
gewijzigde en uitgebreidere vorm weer opgebouwd.  
 
Gelijktijdig werd op dezelfde locatie de expositie “75-jaar bevrijding” ingericht. In de Dorpskerk ging op 
16 maart de expositie “400-jaar Dorpskerk” open.  
 
Drie tentoonstellingen voorbereiden en inrichtingen heeft veel gevraagd van de medewerkers die helaas 
in dit jaar weinig eer van hun inzet hebben gekregen.   
 
Open Monumenten Dag 2020 
 
Open Monumenten Dag 2020 is in de maanden januari en februari voorbereid door het organiserende 
comité. Het opgestelde programma met het thema “leermonumenten” was in overleg, gericht op de 
400ste verjaardag van de Dorpskerk. In maart werd duidelijk dat het veilig voorbereiden en het op 12 
september organiseren van de activiteiten, niet haalbaar was. Daarop werd de Open Monumenten Dag 
2020 afgelast. 
 
Educatie en bijzondere activiteiten 
Het project Erfgoedspoor heeft vanwege de coronapandemie geen doorgang gevonden.  
  
Rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad 
In 2020 zijn in de maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, waarvoor museummedewerkers 
een kort artikel schrijven over een stukje Leiderdorpse geschiedenis, twaalf artikelen geplaatst. Gezien 
de reacties aan het adres van zowel de krant, als onszelf is dit een activiteit die goed aanslaat bij de 
lezers van de krant. De artikelen die de afgelopen jaren werden geschreven zijn terug te lezen op de 
website van het museum. (www.leiderdorpsmuseum.nl)   

 
In 2020 zijn de volgende artikelen verschenen. 

• Leiderdorp in het werk van Jan van Goyen  

• Het Christelijk onderwijs in Leiderdorp  

• 75 jaar bevrijding – 75 jaar vrijheid  

• De Koningsstraat tijdens de 2e Wereldoorlog I  

• De Koningsstraat tijdens de 2e Wereldoorlog II  

• De Koningsstraat tijdens de 2e Wereldoorlog III  

• Roosevelt in Leiderdorp  

• Het landschap rond L’dorp in de Middeleeuwen I  

• Het landschap rond L’dorp in de Middeleeuwen II  

• De stier op de brug  

• Schilderij van Oost-Indiëvaarder Leyderdorp I +2  

• Leiderdorp over de wereldzeeën  
 
 

http://www.leiderdorpsmuseum.nl/
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Nieuwsbrieven 
In 2020 werden in januari en oktober de twee reguliere nieuwsbrieven aan Vrienden van het Museum, 
relaties en andere betrokken instanties gestuurd. De nieuwsbrieven worden in toenemende mate 
digitaal verstuurd.  
Ook in 2020 werd na iedere bestuursvergadering een emailbrief (Mededelingen Museum Medewerkers, 
MMM) verzonden naar alle medewerkers om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen 
en plannen.  
 
Opleidingen 
Er waren in 2020 geen fysieke opleidingsmogelijkheden. Aan de medewerkers is niet gevraagd om 
aangeboden digitale cursussen te volgen. Alleen heeft één medewerker een cursus over auteursrechten 
gevolgd.   

 
Digitalisering 
Er zijn in 2020 enkele stappen gezet in het kader van de digitalisering. De registratie, die plaatsvindt in 
het kantoor, heeft in de loop van het jaar slechts gedurende enkele weken plaatsgevonden.  
Aan de “Canon van het Leiderdorps Museum” is een reeks artikelen over Leiderdorpse pottenbakkers 
toegevoegd.   
 
https://www.entoen.nu/nl/page/63184/canon-van-leiderdorps-museum 
 
 
Overige activiteiten 
• Aan vergaderingen van het Erfgoedhuis Zuid Holland en het Museum Platform Zuid-Holland is digitaal 

deelgenomen.  
• Op verzoek van de gemeente is het museum bezig met een heruitgave van het boekje “Leiderdorp 

van straat tot straat”. In het boekje worden alle straatnamen verklaard en de achtergrond vermeld 
waarom een straat die desbetreffende naam heeft gekregen.  

 
Wat bieden wij. 
 
De collectie 
De collectie heeft een cultuurhistorisch karakter en is, op een aantal gebruiksvoorwerpen na, 
voornamelijk verbonden met Leiderdorp. In 2020 is de collectie uitgebreid met 43 geregistreerde items, 
wat het totale aantal voorwerpen op 6.373 bracht. In 2020 was ruim 95% eigendom van de Stichting 
Leiderdorps Museum. De registratie van de collectie is voltooid en wordt bijgehouden. Alle bijbehorende 
standplaatsnummers zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.  
  

https://www.entoen.nu/nl/page/63184/canon-van-leiderdorps-museum
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In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de museumcollectie is opgebouwd.  
 

 
 

Aanwinsten 2020 
In 2020 hebben wij 43 nieuwe aanwinsten, waaronder een grote collectie penningen en munten, 
ingeschreven. Deze laatste aanvulling compenseert deels het verlies van de gestolen penningen en 
munten. Het ontvangen archief van mevrouw Rita Pieterse-Zwetsloot en de aardewerkcollectie van 
Gerrit de Blanken zijn nog niet in de ingeschreven cijfers verwerkt. Het museum is de schenkers van de 
nieuwe aanwinsten zeer erkentelijk.  
 
Het beleid is er opgericht dat er kritisch naar nieuwe aanbiedingen wordt 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 wordt dit “archief” stuk 
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.  
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Datum 
ontvangst  

 
Soort 
object                           
      

Objectbeschrijving 

10-3-2020 Penningen Lustrumprestatieloop Oranje ver. L'dorp 1974 

10-3-2020 Penningen 9de prestatieloop Oranje ver. L'dorp 1978 

10-3-2020 Penningen 10de prestatieloop Oranje ver. L’dorp 1979 

10-3-2020 Penningen 11de prestatieloop Oranje ver. L’dorp 1980 

10-3-2020 Penningen 12de prestatieloop L'dorp sportschool van Houdt 1981 

10-3-2020 Penningen 13de prestatieloop 1982  

10-3-2020 Penningen 
14de Oranjeloop Oranjever. L'dorp Sportschool van 
Houdt 1983 

10-3-2020 Penningen 
3de lustrumloop Oranjever. Sportschool van Houdt 
1984 

10-3-2020 Penningen Prestatieloop 1986 Oranje ver. Sportschool van Houdt 

10-3-2020 Penningen 18de prestatieloop Sportschool van Houdt 1987 

10-3-2020 Penningen 
Oranje ver. Prestatieloop 30 april 1988 Sportschool van 
Houdt 1988 

10-3-2020 Munten Het oude Europese Muntenkwartet 

10-3-2020 Munten 
2½ gulden 30 april 1980 Beatrix Koningin der 
Nederlanden 

10-3-2020 Munten 2½ cent 1897 Nederlandsch Indië 

10-3-2020 Munten 1 gulden 1980 Koningin Juliana 

10-3-2020 Munten 1 gulden 1997 Beatrix Koningin der Nederlanden 

10-3-2020 Munten Beatrix Koningin der Nederlanden2001 1 gulden 

10-3-2020 Munten 
2½ gulden Unie van Utrecht 1579 1979 Grondslag van 
de Nederlandse Staat, Koningin Juliana 

10-3-2020 Munten 1 cent 1966 Juliana Koningin der Nederlanden 

10-3-2020 Munten 5 cent 1948 Wilhelmina Koningin der Nederlanden 

10-3-2020 Munten 5 cent 1948 Wilhelmina Koningin der Nederlanden 
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10-3-2020 Munten 25 cent 1980 Juliana Koningin der Nederlanden 

10-3-2020 Munten 5 gulden EK 2000 Beatrix Koningin der Nederlanden 

Mei-20 Muurornamenten (2) School met den Bijbel 

Mei-20 Lichtschakelaar School met den Bijbel 

Mei-20 Speld Melkboer Snijder Hoofdstraat 104 

13-6-2020 8mm film Lente 1963 

13-6-2020 8mm film Sport in beeld vakantie 1965 

13-6-2020 8mm film Het grote verlof 1964 

13-6-2020 8mm film Diverse reizen/ Doeshaven 1966/1967/1968 

Jun-20 Aardewerk Schaaltje groen/bruin G. de Blanken 

Jun-20 Aardewerk Schaaltje groen/zwart G. de Blanken 

Jun-20 Glas Leiderdorp 1200 jaar 

Jun-20 Documenten Diverse   

11-3-2020 Kopie Bevrijdingslied 

24-6-2020 Aardewerk Kannetje met oor Willem Johannes Sibbes 

28-6-2020 Schildersezel Schildersezel van J.E. Roelandse 

5-8-2020 Gedigitaliseerde DIA'S Leiderdorp uit de jaren 1964 - 1973 

8-8-2020 Foto 
Splinterlaan ter hoogte van Simon Ouwerkerkstraat met 
bakkerskar 

8-8-2020 Foto Splinterlaan ter hoogte van Pinksterbloem 

8-8-2020 Foto Drie Gatenbrug Dwarswateringkade botenverhuur 

9-7-2020 Foto 7 foto's van burgemeester Brug 

? Foto Dr. de Bruine 
 
In december 2020 heeft het museum het omvangrijke archief van mevrouw Rita Pieterse-Zwetsloot in ontvangst 
genomen. Dit archief wordt geinventariseerd en is nog niet geregistreerd.  
In dezelfde maand zijn tien dozen met aardewerk vervaardigd/ontworpen door Gerrit de Blanken geschonken aan 
het museum. Ook deze enorme collectie aan aardewerk moet nog worden geinventariseerd en geregistreerd.  
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Financieel. 
 
Het jaar 2020 is met een winst van € 6.039,91,- afgesloten. Een deel van de inkomsten bestond uit 
nabetalingen van door derden verstrekte subsidies over 2019 voor de tentoonstelling “Nieuw licht op 
Leithon”.  
 
De winst is lager dan in 2019, voornamelijk als gevolg van het geringe aantal bezoekers. Dit drukte de 
vrijwillige bijdragen en de verkoopopbrengst van boeken.  
 
Van belang blijft het goed op de vaste lasten te letten. Deze en de kosten van nieuwe tentoonstellingen, 
moeten uit de reguliere subsidie, donaties en vrijwillige bijdragen worden betaald.  
De cijfers over 2020 zijn goedgekeurd door een externe kascommissie.  
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Samenvatting. 
 

1. Het jaar 2020 had het jaar van de grote opening van het nieuwe museum moeten worden. Het 
Leiderdorps Museum kon opnieuw op de kaart gezet worden. De coronapandemie heeft roet in 
het eten gegooid. 

2. Drie exposities zijn begin 2020 ingericht. Alleen de vaste tentoonstelling staat nog. De twee 
tijdelijke exposities “75-jaar bevrijding” en “400-jaar Dorpskerk” zijn weer ingeruimd.  

3. Het aantal bezoekers was vanwege de vele sluitingen i.v.m. de coronacrisis slechts 176.  
4. Monumentendag 2020 is niet doorgegaan. 
5. Het museum heeft 12 artikelen in de rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad 

gepubliceerd. Tevens zijn 8 “paginagrote” artikelen in hetzelfde weekblad gepubliceerd in het 
kader van “400-jaar Dorpskerk” 

6. De collectie is met 43 geregistreerde items uitgebreid. Daarmee wordt de functie van het 
museum als hoeder van het Leiderdorps Erfgoed weer onderstreept. 

7. Het Leiderdorps Museum blijft actief bezig met het project Digitalisering Erfgoed van het Erfgoed 
Huis Zuid-Holland. De “Canon van het Leiderdorps Museum” wordt stap voor stap uitgebreid met 
nieuwe inhoud.  

 
 
April 2021 
Namens de Stichting Leiderdorps Museum  
Drs. B.Y. Reidsma, Voorzitter 
 


