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Museaal Jaarverslag 2021
Wie zijn wij ?
Inleiding
Dit is het tweede museaal jaarverslag met als adres, “Vronkenlaan 46 en Van der Valk Bouwmanweg
180 d” - de twee adressen waar het Leiderdorps Museum sinds begin 2020 is gevestigd. Het eigenlijke
museum met zijn exposities is gevestigd aan de Vronkenlaan 46 in een mooie grote en lichte ruimte in
twee lokalen van de school De Bron. Het kantoor en het depot waar de collectie van het museum is
opgeslagen, is te vinden in gebouw Rhijnenburgh aan de Van der Valk Boumanweg 180 d in
Leiderdorp.
Het is lastig geweest om het museum op zijn nieuwe locatie goed op de kaart te zetten en “de loop” erin
te krijgen. De lockdowns vanwege corona die tot sluiting van het museum leidden en de beperkende
maatregelen voor bezoek wanneer het museum wel open was voor publiek, hielpen niet om de “loop”
erin te krijgen. Met extra activiteiten hebben wij geprobeerd de aandacht op het museum te vestigen en
meer bezoekers te trekken.
Het museum wordt gerund door circa 35 vrijwilligers, een aantal van hen werkt structureel bij het
museum, anderen op projectbasis.
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 culturele en
welzijnsgebeuren in Leiderdorp. De grotere ruimte in het nieuwe museum biedt hiervoor de
mogelijkheden.
Het bestuur
Helaas is ons zeer gewaardeerde bestuurslid en al jarenlang verbonden aan het museum, Art Tuit in juli
2021 overleden. Het bestuur heeft besloten om voorlopig de vacature die Art Tuit achterlaat, niet op te
vullen.
De verdeling van de aandachtsgebieden van de zittende bestuursleden in 2021 was als volgt:
Bob Reidsma
Klaas Huiberts
Myrna Dop
Arjaan Wit
Peter Diebels

voorzitter, expositiecoördinatie en PR
penningmeester
secretaris, vrijwilligersbeleid
vrijwilligersbeleid, coördinatie gastvrouwen en-heren.
Open Monumenten Dagen, historisch onderzoek
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Het bestuur vergadert maandelijks. Het stelt jaarlijks een werkplan op dat, waar nodig, wordt
geactualiseerd en bijgesteld. 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 en rond het museum verrichten samen
met de andere medewerkers.
Het museum in het coronajaar 2021
Het museum begon het jaar met een lockdown van bijna zes maanden, opgelegd door de overheid.
Geen museumbezoek. Wel werd de tijd gebruikt om de bestaande tentoonstelling “Weet Waar Je
Woont” na te lopen en op punten aan te vullen. Tegelijkertijd werd met de Kunstkring Leiderdorp een
nieuwe tentoonstelling voorbereid. Maar de grootste verandering was de grote, “corona-proof”, tafel die
midden in de expositieruimte werd neergezet. Deze tafel bood – en biedt - de mogelijkheid aan
medewerkers en gasten om op gezette tijden, wanneer de regels het toelieten, op veilige wijze om tafel
te gaan en te overleggen of, nog belangrijker, bij te praten.
Na afloop van de eerste lockdown, konden de deuren van het museum op zondag 13 juni weer open.
Een prachtige expositie van negen amateur-kunstenaars en een video-opname van een choreograaf,
opgezet door de Kunstkring Leiderdorp, trok meteen vele bezoekers.
In de periode tot de schoolvakantie, begin juli, werden ook een aantal lezingen gehouden en was er een
uitvoering van middeleeuwse muziek. Activiteiten georganiseerd door het museum om bezoekers meer
te bieden dan alleen de tentoonstellingen.
De tentoonstelling van amateur kunstenaars werd in november 2021 opgevolgd door een kleurrijke
tentoonstelling van borduurwerken en quilts gemaakt door één van de vrijwilligers van het museum.
Midden december moest het museum vanwege de tweede lockdown de deuren weer sluiten en de
activiteiten stil leggen. Wel was de tentoonstelling over Potterij Zaalberg qua voorbereidingen gereed
om te openen zodra de tweede lockdown weer opgeheven werd.

Vrijwilligers
Zonder medewerkers/vrijwilligers zou ons museum niet zijn wat het nu is. Het museum kan steunen op
ongeveer 35 vrijwilligers -, structurele medewerkers en projectmedewerkers. Helaas zijn enkele dierbare
vrijwilligers ons in 2021 ontvallen. Met dankbaarheid en waardering kijkt het museum terug op het vele
werk dat zij voor het museum hebben gedaan. Ook zijn enkele vrijwilligers gestopt om
gezondheidsredenen of omdat zij gedurende de lange lockdownperiodes ander vrijwilligerswerk zijn
gaan doen. Wel hebben enkele nieuwe vrijwilligers zich bij het museum aangesloten.
De trend van vertrekkende vrijwilligers zal zich in de komende jaren voortzetten en de uitdaging blijft om
nieuwe medewerkers te vinden. Het museum maakt daarbij gebruik van de vacaturesites die in
Leiderdorp in omloop zijn.
Aan de Van der Valk Boumanweg is veel werk verzet om het depot verder op te zetten en opnieuw
systematisch in te richten en alle plaatsingsnummers te controleren. Alles staat op zijn logische plaats
overeenkomstig de registratie in het museale registratiesysteem.
Historisch werkgroepen
Van de twee historische werkgroepen, “Landschaps- en waterbeheer in Leiderdorp” en ”Regio en
Industrialisatie in Leiderdorp”, heeft de eerste werkgroep haar werk weer opgestart. Er wordt gewerkt
aan een publicatie en een tentoonstelling. De tweede werkgroep moet na de lange coronaperiode weer
gaan opstarten.
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Open Monumenten Dag 2021
Het comité Open Monumenten Dagen, bestaande uit acht vrijwilligers, is in januari 2021 begonnen met
het organiseren van de OMD-dag in Leiderdorp op zaterdag 11 september. Het thema voor 2021 was
“Mijn monument, jouw monument”.
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 2021 achterbleef bij vorige jaren, is een extra schrijven
naar de donateurs, die nog niet betaald hadden, gestuurd met het verzoek dit alsnog te doen.
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
Na de verhuizing naar de Vronkenlaan maakte de coronapandemie met haar lockdowns en andere
beperkingen voor museumbezoek het wederom lastig om de nieuwe locaties goed op de kaart te zetten.
Mede daarom werd de samenwerking gezocht met andere Leiderdorpse organisaties om speciale
activiteiten in het museum te organiseren. Met de Kunstkring Leiderdorp werd een expositie van
amateurkunstenaars opgezet, met de Leiderdorpse Volksuniversiteit werden binnen de
coronabeperkingen, diverse lezingen in het museum georganiseerd. Een middeleeuwse muziekgroep
heeft een uitvoering gegeven met uitleg van de gebruikte instrumenten.
Dit alles vond plaats om vanuit andere doelgroepen bezoekers en belangstellenden naar het museum te
trekken. Samenwerken met andere culturele instellingen was en blijft een belangrijk speerpunt van het
museum.
Onze maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, “Historie vlakbij huis” vond wel doorgang en
trok veel interesse. In 2021 zijn 12 artikelen verschenen over diverse onderwerpen uit de Leiderdorpse
geschiedenis, waaronder artikelen “Leiderdorp van straat tot straat” naar aanleiding van het nieuwe
boekje over de Leiderdorpse straten en “Leiderdorp International Airport” naar aanleiding van een
presentatie over dit onderwerp.
Het Leiderdorps Museum zet zich ook actief in voor het Cultureel Platform Leiderdorp en ondersteunt
waar mogelijk de Leiderdorpse Cultuur Coach die in september 2021 met haar werkzaamheden begon.
De samenwerking met de media, met name met het Leiderdorps Weekblad, verloopt zeer naar wens.
Sponsoren
Het museum kent geen zakelijke sponsoren meer. Het vinden van nieuwe zakelijke sponsors heeft de
aandacht.
Bezoekers
Het museum ontving in 2021 506 bezoekers, weliswaar meer dan in 2020, maar structureel gezien, nog
te weinig. De sluiting van het museum tot 13 juni 2021 vanwege de ingestelde lockdown is hiervan de
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hoofdoorzaak. Daarna was het museum tot medio juli open maar voor slechts een beperkt aantal
bezoekers tegelijk. Na de schoolvakanties was weer bezoek, met in achtneming van de
veiligheidsvoorschriften, mogelijk van 5 september tot de volgende lockdown van kracht werd op 18
december 2021.

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. In 2021 zijn daar enkele nieuwe voorwerpen aan
toegevoegd. Het naambord van de afgebroken kerk “Menswording” is een van de opvallende
toevoegingen.
Al eind 2020 is in samenwerking met de Kunstkring Leiderdorp een expositie voorbereid van tien
amateur kunstenaars. Negen kunstenaars brachten keramiek, voorwerpen van papier maché,
schilderijen en andere kunstvoorwerpen in. Op een monitor werden dansvoorstellingen van een
talentvolle choreograaf vertoond. Deze expositie liep tot 1 november 2021.
Vervolgens werd een expositie ingericht met borduurwerk en quiltkleden gemaakt door één van de
medewerkers van het museum.
Het najaar van 2021 werd ook gebruikt om een grote tentoonstelling over Potterij Zaalberg voor te
bereiden. Het museum heeft vanuit een erfenis circa 120 stuks aardewerk gekregen, een collectie die
een mooi uitgangspunt vormt voor een tentoonstelling te houden in 2022.
Open Monumenten Dag 2021
Het programma bestond uit een fietstocht door en langs de randen van Leiderdorp, langs bestaande en
niet meer aanwezige monumentale panden en locaties. Denk hierbij aan de steenfabriek Ouderzorg en
de Ridder, de Verto Touwfabriek, de Boterhuispolder maar ook het Koningshuis en de witte
directeurswoning van de familie Boot. Onderdeel van de fietstocht was een quiz met vragen over deze
panden en locaties. In samenwerking met Gemiva was een stop ingelast bij “Woon Werk Locatie Oud
Ade”. Daar konden een kopje koffie en OMD-gebakje worden genuttigd. Na afloop konden de
antwoorden worden bekeken in de Dorpskerk.
Een tweede onderdeel van deze open monumentendag was een wandeltocht langs monumenten
gelegen aan het Jaagpad en de Hoofdstraat. Ook aan deze wandeltocht was een quiz gekoppeld met
vragen over de huizen waar men langs kwam. Op het aquaduct nabij een informatiestand over de
Limes, was eveneens een koffiestop voor de deelnemers, ingericht door Wil van Gessel.
Een fotowedstrijd met als onderwerp ”mijn monument” is niet aangeslagen. Verdeeld over de categorie
jeugd tot 14 jaar en de categorie ouderen vanaf 14 jaar, werd gevraagd een foto in te sturen over wat de
inzender “zijn” monument in Leiderdorp vond. Dit kon een gebouw, een boom, een brug of een
landschap zijn. Ondanks uitgebreide persberichten in de lokale kranten, interviews bij Radio Sleutelstad
en Unity FM Leiderdorp en vele facebook meldingen, was er weinig interesse.
Educatie en bijzondere activiteiten
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Het project Erfgoedspoor voor de groepen 7 van de basisscholen heeft vanwege de coronapandemie
geen doorgang gevonden.
Lezingen
In de periode waarin het museum, met de nodige voorzorgsmaatregelen, open was voor het publiek, is
een aantal lezingen en rondleidingen verzorgd, te weten:.
• Dinsdag 15 juni: De ontdekking van het Noorden, i.s.m. de LVU
• Dinsdag 22 juni: De ontdekking van het Noorden, i.s.m. de LVU
• Dinsdag 29 juni: De ontdekking van het Noorden, i.s.m. de LVU
• Dinsdag 6 juli: De ontdekking van het Noorden, i.s.m. de LVU
• Donderdag 19 augustus: De kleine geschiedenis van Leiderdorp voor de regionale
“Summerschool”, een initiatief van de regiogemeenten
• Vrijdag 20 augustus: Klooster Engelendaal plus een rondvaart rond Leiderdorp voor de
Hervormde kerk
• Dinsdag 24 augustus: Leiderdorp International Airport
• Vrijdag 27 augustus: Klooster Engelendaal plus een rondvaart rond Leiderdorp voor de
Hervormde kerk
• Zondag 29 augustus: Rondvaart rond Leiderdorp i.s.m. het Van Rijnfestival
• Donderdag 21 augustus: Leiderdorpse pottenbakkers
• Zaterdag 13 november: Leiderdorp International Airport
• Diverse rondleidingen in het museum.
Rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad
In 2021 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, worden deze artikelen zeer gewaardeerd door
de lezers van de krant. De artikelen die de afgelopen jaren zijn geschreven zijn terug te lezen op de
website van het museum. (www.leiderdorpsmuseum.nl)

In 2021 zijn de volgende artikelen verschenen:
2021
2021
2021
2021
2021
2021

januari
februari
maart
april
mei
juni

Leiderdorp van straat tot straat, deel 1
Leiderdorp van straat tot straat, deel 2
Poldervorming rond Leiderdorp in de Hoge Middeleeuwen
De oudste afbeelding van Leiderdorp
De Canadezen komen
Steenfabriek Hoos

Bob Reidsma
Bob Reidsma
Bob Reidsma
Peter Diebels
Peter Diebels
Peter Diebels

2021
2021
2021
2021
2021

juli
augustus
september
oktober
november

Historie van de Pinksterbloem
Leiderdorp International Airport
Waarover spraken zij in de gemeenteraad
Verschooristen en hun conventikels
Dudok en het van Leeuwenpark

Bob Reidsma
Peter Diebels
Bob Reidsma
Edward Sodderland
Peter Diebels

2021

december

Potterij Zaalberg

Bob Reidsma

Nieuwsbrieven
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In 2021 werden in januari en oktober de twee reguliere nieuwsbrieven aan de Vrienden van het
Museum, relaties en andere betrokken instanties gestuurd. De nieuwsbrieven worden in toenemende
mate digitaal verstuurd.
Ook in 2021 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 2021 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 2021 beperkt stappen gezet in het kader van digitalisering. De belangrijkste focus lag en ligt op
het up to date houden van het aanwinsten en registratiesysteem.
Het Leiderdorps Museum blijft actief bezig met het project Digitalisering Erfgoed van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland.
Aan de “Canon van het Leiderdorps Museum” is wel verder gewerkt. De canon is stapsgewijs ingevuld
om te komen tot een tijdlijn van de Leiderdorpse geschiedenis die begint in de IJzertijd en loopt tot het
heden.
De canon is hier te bekijken: https://www.entoen.nu/nl/page/63184/canon-van-leiderdorpsmuseum
Overige activiteiten
• Aan vergaderingen van het Erfgoedhuis Zuid Holland en het Museum Platform Zuid-Holland is digitaal
deelgenomen.
• Op verzoek van de gemeente heeft het museum, samen met Aafke Vis, een belangrijke bijdrage
geleverd aan de heruitgave van het boekje “Leiderdorp van straat tot straat”. In het boekje worden alle
straatnamen verklaard en wordt vermeld waarom een straat een bepaalde naam heeft gekregen. Dit
project is afgerond met de publicatie door de gemeente van het boekje “Straatnamen Leiderdorp
onthuld”

Wat bieden wij?
De collectie
De collectie heeft een cultuurhistorisch karakter en is, op een aantal gebruiksvoorwerpen na,
voornamelijk verbonden met Leiderdorp. In 2021 is de collectie uitgebreid met 81 geregistreerde items
tot een totaal van 5767 items. In 2021 was ruim 95% hierva eigendom van de Stichting Leiderdorps
Museum; de overige 5% zijn bruiklenen. De registratie van de collectie is voltooid en wordt bijgehouden.
Alle bijbehorende standplaatsnummers zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
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In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de museumcollectie is opgebouwd.

Collectie 2021
201
95

105

173

57

23

2012

3101

Objecten
Losse artikelen
Brieven

Afbeeldingen
Kranten etc
Documenten

Kopien extern archief
Landkaarten etc

Aanwinsten 2021
Het beleid is erop gericht 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).
Van de 81 in collectie opgenomen items komen 63 stuks aardewerk uit de nalatenschap van mevrouw
K. Struving. Bijzonder is de aanwinst van het naambord van de Menswording Kerk, een naambord dat,
samen met een daklei, in de afvalcontainer dreigde te verdwijnen en daar door een toegewijde
parochiaan is uitgehaald en aan het museum is geschonken.
Bijzonder is ook de afdruk uit 1815 met daarop de “Nieuwjaars heil en zegen wens aan Burgemeester
etc. te Leyderdorp” door de Klapwaker. Een klapwaker is een nachtwacht die in vroegere tijden
met een klep (een apparaatje vergelijkbaar met een ratel) de ronde deed en daarbij ook riep hoe
laat het was.

Het museum is de schenkers van de aanwinsten zeer erkentelijk.
Een overzicht van de aanwinsten uit 2021 treft u in het onderstaande overzicht aan.
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Datum
ontvang
st
4-1-2021
6-7-2021
6-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
12-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
3-8-2021
3-8-2021
3-8-2021
3-8-2021

Soort object
(bijv.: boek, gereedschap,
aardewerk etc.)

Object beschrijving

Aardewerk Zaalberg
Naambord
Daklei
Gravure
Pamflet
Kaart
Krant Standaard
Plattegrond
Document
Monumentenzorg
Document
Monumentenzorg
Schoolplaat
Schoolplaat
Vislood
Kogel
Zegel

81 stuks aardewerk.
Menswording kerk
Daklei Menswording kerk
Ambachtsheerlijkheid Leiderdorp
Victorie 5 mei 1945
afbeelding wapen van Van der Does
Nederland beschouwt zich in oorlog met Duitsland
Restauratie der Ned. Herv. Kerk Leiderdorp

Afdruk ingelijst
Sleutelhanger
Gravure in lijst
Wapenschild

Leiderdorps klok moet gespaard worden 20-4-1940
Orgel sparen 13-6-1939
In een Middeleeuws Klooster
Zuid-Holland
visloodje 16de eeuw
Musketkogel 16de eeuw
zegel restant middeleeuwen
Nieuwjaars heil en zegen wens aan Burgemeester
etc. te Leyderdorp door de Klapwaker
15 jaar Jongeren Menswording 1970 - 1985
Ambachts Heelijkeid van Leyderdorp
Afbeelding van het wapen van Vvan der Does

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.

Financieel.
Het jaar 2021 is met een winst van € 205,.80 afgesloten.
De lockdownperiodes waarin het museum gesloten was, zijn van invloed geweest op de inkomsten uit
vrijwillige bijdragen van bezoekers en de verkoop van boeken.
Van belang blijft het goed op de vaste lasten te letten. Deze vaste lasten en de kosten van nieuwe
tentoonstellingen, moeten uit de reguliere subsidie, donaties en vrijwillige bijdragen worden betaald.
De cijfers over 2021 zijn goedgekeurd door een externe kascommissie.
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Samenvatting.
1. 2021 was het jaar van de beperkte openstelling veroorzaakt door lockdowns in de eerste helft en
aan het einde van het jaar. De coronapandemie heeft wederom roet in het eten gegooid waar
het activiteiten van het museum betreft.
2. De vaste tentoonstelling “Weet waar je woont” was open voor bezoek en twee tijdelijke
tentoonstellingen waren te bezichtigen.
3. In de periode waarin het museum open was hebben er 10 lezingen plaatsgevonden. Ook heeft
de “museumboot” driemaal gevaren met in totaal circa 90 personen aan boord. Het aantal
bezoekers kwam ondanks de twee sluitingen door de coronacrisis en de vakantiesluiting uit op
506.
4. Open Monumentendag 2021 is doorgegaan. Er was redelijke belangstelling om mee te doen.
5. Het museum heeft 12 artikelen in de rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad
gepubliceerd.
6. De collectie is met 81 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.
8. De “Canon van het Leiderdorps Museum” wordt stap voor stap uitgebreid met nieuwe inhoud.
Maart 2022
Namens de Stichting Leiderdorps Museum
Drs. B.Y. Reidsma, Voorzitter
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