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Museaal Jaarverslag 2022 
 
 

Wie zijn wij? 
 
Inleiding 
Het Leiderdorps museum is sinds 2020 met zijn expositieruimte gevestigd aan de Vronkenlaan 46 in 

een mooie, grote en lichte ruimte in schoolgebouw De Bron. In gebouw Rhijnenburgh aan de Van de 

Van der Valk Boumanweg 180d bevinden zich het  kantoor van het museum en het depot, waar de 

gehele collectie is opgeslagen.  

 
Het blijft na twee jaar nog steeds een uitdaging om het museum op zijn nieuwe locatie goed op de kaart 
te zetten en “de loop” erin te krijgen. Met extra activiteiten, waaronder diverse gratis lezingen en de 
nodige perspublicaties en interviews, vestigen wij voortdurend de aandacht op het museum en 
vergroten daarmee  ook de bekendheid ervan.   
 
In het museum zijn circa 35 vrijwilligers actief. Een deel doet dat op  structurele basis,  zoals onze 
gastvrouwen en -heren, de medewerkers die  aangeboden objecten registreren, de het comité  Open 
Monumentendag Leiderdorp en de bestuursleden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die op projectbasis 
meewerken. 
 
Waar staat ons museum voor?   
De Stichting Leiderdorps Museum heeft als doel: het verzamelen, beheren en bestuderen van de 
cultuurhistorie van Leiderdorp en directe omgeving met als nevendoel: het resultaat kenbaar en 
zichtbaar te maken voor de inwoners van Leiderdorp en andere belangstellenden. Het museum doet dit 
door het verzamelen van voorwerpen en afbeeldingen, het inrichten van algemene en specifieke 
exposities, het bestuderen van geselecteerde thema’s en door hierover te publiceren. Op de website 
van het museum is de collectie te bekijken. Ook beantwoordt het museum vragen van belangstellenden 
over de geschiedenis van Leiderdorp en omgeving 
Het Leiderdorps Museum biedt de inwoners van Leiderdorp en omstreken de mogelijkheid meer over 
hun geschiedenis en woonomgeving te weten te komen. De lezingen die wij organiseren, dragen 
hieraan bij. Als museum zoeken wij de verbinding met andere culturele organisaties in de gemeente 
door met hen samen te werken in het culturele leven in Leiderdorp. Ook biedt het museum met enige 
regelmaat een podium aan Leiderdorpers of Leiderdorpse organisaties met een unieke verzameling, 
verhaal of hobby. De expositieruimte in het museum maakt dit mogelijk.    
 
Het bestuur 
De verdeling van de aandachtsgebieden van de zittende bestuursleden was in 2022 als volgt:  
 

• Bob Reidsma  voorzitter, expositiecoördinatie, webmaster, systeembeheerder en PR 

• Klaas Huiberts  penningmeester 

• Myrna Dop   secretaris, vrijwilligersbeleid  

• Arjaan Wit   coördinatie gastvrouwen en -heren, vrijwilligersbeleid 

• Peter Diebels  Open Monumentendag, historisch onderzoek 
 

Het bestuur vergadert maandelijks. Het museum heeft een zogeheten meewerkend bestuur. Dat wil 
zeggen dat bestuursleden samen met de andere medewerkers werkzaamheden in en voor het museum 
verrichten.  
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Het Leiderdorps Museum in 2022 
Het museum begon het jaar met een lockdown van drie weken, 
opgelegd door de overheid. Op 17 januari 2022 opende het 
museum zijn deuren weer voor de bezoekers van de 
tentoonstelling “Potterij Zaalberg”. 
  
Bezoekers 
Het museum ontving in 2022 759 bezoekers. Dat waren er 
weliswaar meer dan in 2021, maar structureel gezien nog te weinig. 
Wel vindt een steeds groter aantal bezoekers in groepsverband 
(430)  zijn weg naar het museum, met name aangetrokken door de 
gratis lezingen op zondagmiddagen.  
 

 
Vrijwilligers 
Zonder medewerkers/vrijwilligers zou ons museum niet zijn wat het 
nu is. In 2022 hebben enkele nieuwe vrijwilligers zich bij het 
museum aangesloten. Mede door de vergrijzing zal de trend van 
het vertrek van vrijwilligers 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 
bestaan..  
   
In ons gebouw aan de Van der Valk Boumanweg is veel werk 
verzet bij het op orde brengen van  het depot door dit  systematisch in te richten en alle 
plaatsingsnummers te controleren.  
  
 
Historisch werkgroepen 
De historische werkgroep “Landschaps- en waterbeheer in Leiderdorp” heeft haar onderzoek naar dit 
onderwerp afgerond en de resultaten gepresenteerd in de lezing ‘Droge voeten. Natte voeten”. Deze 
lezing is voor het eerst gegeven tijdens de Open Monumentendag op 10 september 2022 en zal in 2023 
nog enige malen worden gegeven. Er wordt nog gewerkt aan een publicatie en een tentoonstelling over 
dit interessante onderwerp.  
 
Open Monumentendag 2022 
Het comité Open Monumentendag Leiderdorp, bestaande uit acht vrijwilligers, begon in januari 2022 
met het organiseren van de Open Monumentendag in Leiderdorp op zaterdag 10 september. Het thema 
voor 2022 was “Duurzame monumenten, duurzaamheid duurt het langst”. Ter gelegenheid van deze 
dag is ook “de skyline van Leiderdorp” geïntroduceerd. 
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Donateurs 
Donaties zijn van groot belang voor de realisatie van de activiteiten van het museum. Het is dan ook 
zorgelijk te constateren dat het aantal donateurs - Vrienden van het Museum - langzaam terugloopt. De 
vergrijzing is van invloed op het bestand en nieuwe aanwas van “jongere” donateurs houdt geen gelijke 
tred met de afmeldingen. De vrienden van het museum voorzien in een belangrijk deel van de 
inkomsten van het museum Omdat het aantal ontvangen donaties in de zomer van 2022 achterbleef bij 
vorige jaren - niet iedereen maakt zijn jaarlijkse donatie over - is een extra schrijven naar de donateurs, 
die nog niet betaald hadden, gestuurd met het verzoek dit alsnog te doen. 
  
Het museum heeft geen zakelijke sponsoren meer, maar het vinden van nieuwe sponsoren heeft wel de 
aandacht.  
 
Public Relations 
Het Leiderdorps Museum heeft in 2022 flink aan de weg getimmerd. Naast de maandelijkse rubriek 
“Historie vlakbij huis”, zijn er diverse persberichten verstuurd over activiteiten in en door  het museum,  
zijn enkele redactionele artikelen geschreven en werden interviews gegeven voor de zenders Unity FM 
en Sleutelstad Radio. Het museum heeft hierbij de aandacht gevestigd op de tentoonstellingen, de 
verkoop van aardewerk, de skyline van Leiderdorp, Open Monumentendag, het Leiderdorps 
kwartetspel, de straatnamenquiz en de verwerving van enkele spraakmakende museale objecten en 
collecties. Ook aan de gratis lezingen op zondagmiddag is veel aandacht besteed. Hiervoor wordt onder 
andere een bijdrage geleverd aan de “Cultuuragenda Leiderdorp”, een maandelijkse agenda in het 
Leiderdorps Weekblad.  
 
De samenwerking met de media en met name met het Leiderdorps Weekblad, verloopt zeer naar wens. 
 
Zo kreeg onze maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, “Historie vlakbij huis” ook in 2022  
veel interesse. In 2022 zijn 9 artikelen verschenen over diverse onderwerpen uit de Leiderdorpse 
geschiedenis. Als voorbereiding op Open Monumentendag verschenen er in het Leiderdorps Weekblad 
diverse interviews met personen en organisaties die een bijdrage aan deze dag verzorgden. 
 
 
Al deze PR vindt plaats om vanuit zoveel mogelijk doelgroepen bezoekers en belangstellenden naar het 
museum te trekken. Mede daarom is en blijft de samenwerking met andere culturele instellingen een 
speerpunt van het Leiderdorps Museum. Ons museum is een van de dragers van het Cultureel Platform 
Leiderdorp en ondersteunde, waar mogelijk, de in 2021 aangestelde Leiderdorpse Cultuurcoach bij 
diverse projecten. Helaas is de cultuurcoach  in september 2022 gestopt met haar werkzaamheden voor 
Leiderdorp.  
 
 

Wat doen wij? 
 
Exposities 
Aan de vaste expositie “Weet waar je woont” zijn gedurende het jaar 2022 enkele nieuwe objecten 
toegevoegd. Het meest in het oog springt de “met de voet aangedreven draaibank”, een schenking van 
aannemersbedrijf Meerburg. De draaibank, gemaakt van eikenhout, is mogelijk in de 19de eeuw 
gemaakt, voor de tijd dat elektromotoren gebruikt werden voor de aandrijving. Ook schonk 
aannemersbedrijf Meerburg een stoelboor en enige tientallen bouwtekeningen van door hen 
gerealiseerde gebouwen in Leiderdorp. De oudste tekening, die dateert uit 1886,  betreft de 
Hoofdstraatkerk.  
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De grote tentoonstelling over Potterij Zaalberg werd na de zomer opgevolgd door de expositie “Zicht op 
Leiderdorp” waarin een aantal gravures, tekeningen en kleine schilderijen, alle uit eigen collectie, een 
beeld geeft van het vroegere Leiderdorp.  
 
 
Open Monumentendag 2022 
Op 10 september 2022 kon Open Monumentendag weer als vanouds plaatsvinden, niet gehinderd door 
de coronarestricties van eerdere jaren. De ruim 300 bezoekers 
kregen een interessante dag aangeboden rondom het thema 
“Duurzame monumenten, duurzaamheid duurt het langst”. 
Centraal punt in het programma was het Leiderdorps 
gemeentehuis, zelf duurzaam ontworpen en gebouwd en in 
2022 en winnaar van de  Energy Award van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.  
In het gemeentehuis vonden lezingen plaats door de ontwerper  
ervan, architectenbureau VVKH. Het Leiderdorps Museum 
zorgde voor de première van de lezing “Droge voeten, natte 
voeten” over de gevolgen van bodemdaling in Leiderdorp en de 
klimaatverandering. 
Verder presenteerde een aantal Leiderdorpse organisaties die 
zich met duurzaamheid bezighouden, hun activiteiten. 
 
Andere gebouwen die bezocht konden worden, waren het 
Alrijne Ziekenhuis, Brasserie Polder, vier molens en een 
klassiek woonhuis aan de Hoofdstraat. In het Leithonpark was 
vond een toelichting plaats op de daar in 2013 verrichte 
opgravingen in relatie tot duurzaamheid. 
 
In de aanloop naar Open Monumentendag zijn er tweewekelijks paginagrote interviews met de 
deelnemende “monumenten” in het Leiderdorps Weekblad geplaatst. Met lantarenpaalborden langs de 
hoofdwegen van Leiderdorp werd de dag, aangekondigd.  
 
  
Educatie en bijzondere activiteiten  
Het museum werkt samen met de Cultuureducatiegroep uit Leiden die voor basisscholen extra 
programma’s organiseert, die binnen schooltijd als buitenschools plaats vinden en waarbij is 
aangesloten op het programma ‘Verwonder om de hoek”.  Er is helaas de afgelopen jaren weinig tot 
geen belangstelling van de zijde van de Leiderdorpse basisscholen om het museum te bezoeken of 
deel te nemen aan ons erfgoedspoorprogramma. De scholen kennen een overaanbod aan extra 
programma’s en het is lastig om na de coronatijd hier als museum tussen te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

6 
 

Brandweertentoonstelling in het gemeentehuis 
Op verzoek van burgemeester Driessen heeft het museum samen 
met de seniorleden van de Leiderdorpse brandweer een 
afscheidstentoonstelling georganiseerd in het atrium van het 
gemeentehuis. Een groot aantal attributen van het 
brandweermuseum dat is gevestigd in de brandweerkazerne aan 
de Simon Smitweg, werd overgebracht naar het atrium. Hieronder 
bevonden zich onder meer vier motorbrandspuiten, kleding door de 
jaren heen, helmen en veel foto’s.   
 
Lezingen 
In de periode waarin het museum in 2022 open was voor het 
publiek, zijn op verzoek rondleidingen voor groepen georganiseerd 
en is een aantal lezingen gegeven te weten:  

• Historie van Leiderdorp op 18 augustus 2022 

• Huizen als kastelen op 25 september 2022 

• Leiderdorp international airport op 29 september 2022 voor 
het college van B&W en alle raadsleden 

• Straatnamenquiz op 23 oktober 2022 

• Klooster Engelendaal op 27 november en 18 december 2022 
 
 
 
Rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad 
In 2022 zijn in de maandelijkse rubriek in het Leiderdorps Weekblad, waarvoor museummedewerkers 
een kort artikel schrijven over een stukje Leiderdorpse geschiedenis, 9 artikelen geplaatst. Gezien de 
reacties aan het adres van zowel de krant als onszelf, worden deze artikelen zeer gewaardeerd door de 
lezers. De artikelen die de afgelopen jaren zijn geschreven zijn terug te lezen op de website van het 
museum www.leiderdorpsmuseum.nl   
 

 
Jaar maand titel Auteur 

2022 januari Een varken in de Leiderdorpse kalkoven Peter Diebels 

2022 februari De gevelsteen is gevonden Peter Diebels 

2022 april Historisch stedenschoon gefotografeerd in 1942 Peter Diebels 

2022 mei Waar lag het Bijdorp van Lucretia en Nicolaas Peter Diebels 

2022 juni De geschiedenis van de Munnikkenmolen Peter Diebels 

2022 juli Dorp aan het Jaagpad Peter Diebels 

2022 augustus Het einde van de geschiedenis in 1798 Bob Reidsma 

2022 oktober Het Tolhuis aan de Hoogmadeseweg Peter Diebels 

2022 november Henneptuinen Bob Reidsma 

  
 
Nieuwsbrieven 
In 2022 werden in maart en oktober nieuwsbrieven aan de Vrienden van het Museum, relaties en 
andere betrokken instanties gestuurd. De nieuwsbrieven worden zoveel mogelijk en in toenemende 
mate digitaal verstuurd. Ook 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.  

about:blank
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Opleidingen 
In 2022 hebben drie medewerkers een cursus Axiell Collections gevolgd bij het Erfgoedhuis Zuid-
Holland.  
 
 
Overige activiteiten 
• Vanuit het museum is deelgenomen aan vergaderingen en studiedagen van het Erfgoedhuis Zuid- 

Holland en het Museum Platform Zuid-Holland .  
• Het museum heeft een bijdrage geleverd aan de uitgave van het “Leiderdorps kwartet” door een van 

de Leiderdorps Lionsclubs.  
• Het museum is een van de steunpilaren van het “Cultuurplatform Leiderdorp” en heeft zitting in het 

bestuur hiervan. 
• Vanuit het museum is veel samengewerkt met de Cultuurcoach en enkele malen is de expositieruimte 

aangeboden voor bijeenkomsten met het culturele veld.  

 
Wat bieden wij? 
 
De collectie 
De collectie heeft een cultuurhistorisch karakter en is voornamelijk verbonden met Leiderdorp. In 2022 
is de collectie uitgebreid met 19 geregistreerde items. De totale collectie bestaat uit ruim 7200 items.    
Item is de verzamelnaam voor alle objecten die zijn  geregistreerd en ondergebracht  in de collectie van 
het museum. 
In 2022 was ruim 95% hiervan eigendom van de Stichting Leiderdorps Museum; de overige 5% wordt 
gevormd door bruiklenen. De registratie van de totale collectie is in 2022 voltooid en wordt sindsdien 
bijgehouden. Alle bijbehorende standplaatsnummers zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.  
 
In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de museumcollectie is opgebouwd.  
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Aanwinsten 2022 
Ons 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 bestaat uit archieven of archiefstukken en geen  tentoonstellingswaarde heeft, dan 
draagt het museum de archiefstukken over naar de archiefdienst Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) of 
zorgt het voor het contact tussen de schenker en ELO.   
 
Zo heeft het museum het archief van de opgeheven gymnastiekvereniging Sparta ontvangen, waarbij 
de archieven uit deze uitgebreide collectie wordt beschreven en overgedragen aan ELO en een deel 
van de aangeboden voorwerpen aan de museumcollectie zal worden toegevoegd.. 
 
Van aannemersbedrijf Meerburg zijn tientallen bouwtekeningen ontvangen, waaronder tekeningen uit 
1886 voor de bouw van de Hoofdstraatkerk en uit 1910 van de School met den Bijbel. Deze hele 
collectie moet nog worden beoordeeld. Ook de van Meerburg gekregen “voet aangedreven draaibank” 
en de “stoeltjesboor” moeten nog worden geregistreerd.   
 
Hieronder staat de lijst met geregistreerde items die in 2022 aan het museum zijn geschonken. 
 

Soort object                                  Beschrijving 

Schilderij 
‘Paard en wagen’ geschilderd door Pieter Hendrik 
Groen 

Aardewerk Suikerpot van Potterij Zaalberg 

Schilderij ‘Veenmolen’ door  H. van Reijn 

Schilderij Munnikkenmolen door H. van Reijn 

Schilderij Molenzicht door hr. Baaima 

Schilderij Potje met bloemen door hr. Baaima 

Schilderij Zicht op Hollandse Tuyn door F.D. van Wijck 

Ets/gravure  
Zicht op de Rijn uit 1830 naar werk van Abraham 
Rademaker 

Ets/gravure  Huis Berendrecht 1730 A. Rademaker 

Kranten 7 exemplaren van HALM 

Vaasje Smal grijs potterij De Rijn 

Vaasje Bol grijsgroen potterij De Rijn 

Vaasje Bol grijs Bruin potterij De Rijn 

Penning Herdenkingspenning 125 jaar Excelsior 

Vaantje Bevrijding mei 1945 

Lepel Tinnen lepel gegoten in Tiel 

Messing plaatje Belastingplaatje voor fietsbezit 

Knijpkat Zaklantaarn zonder batterij 

Turf/kooltje Een 150 jaar oude turf 

 
 
Het museum is de schenkers van de aanwinsten zeer erkentelijk.  
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Nieuw collectie beheersysteem 
 
Vanaf 2009 heeft het museum gebruik gemaakt van het registratiesysteem Adlib, een programma 
uitgebracht door Axiell. Axiell is een wereldspeler op het gebied van museumregistratiesystemen. 
In Adlib werden alle bestanden opgeslagen in de computers van het museum, totdat Adlib in 2019 werd 
vervangen door Axiell Collections, waarbij de registratiebestanden in de “cloud” worden bewaard. Na 
enkele jaren ervaring opgedaan te hebben met Axiell Collections, is het museum tot de conclusie 
gekomen dat het programma “te groot” is voor een klein museum. Ook zijn de jaarlijkse licentiekosten 
die aan Axiell moeten worden betaald, fors en op den duur niet meer betaalbaar. 
 
Het museum is eind 2022 begonnen met de overstap van Axiell naar het “Zijper Collectie Beheers 
Systeem”. Dit programma is oorspronkelijk ontwikkeld door het Zijper Museum, maar wordt inmiddels 
gebruikt door 135 musea en historische instellingen in Nederland en België. Het programma is 
ontwikkeld en wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers verenigd in het “Genootschap 
ZCBS”. 
De grote winst van het gebruik van het Zijper Collectie Beheer Systeem is dat het “web-based” is en 
onderdeel vormt van de website van het Leiderdorps Museum. Daardoor kan iedere belangstellende 
direct zoeken en kijken in de collectie van het museum. De collectie is dus niet meer “verstopt” in het 
depot van het museum en daardoor ontoegankelijk voor belangstellenden, maar kan door iedereen via 
de website van het museum worden bekeken.  
Het nieuwe systeem moet verder worden uitgebouwd, maar eind 2022 waren al een kleine 2900 
objecten uit de collectie te bekijken op de website. Naast de collectie “objecten” wordt in 2023 ook de 
collectie “afbeeldingen” en de collectie “overige documenten” toegankelijk gemaakt via de website. In de 
verdere toekomst komt er een aparte “beeldbank”, waarin alle foto’s en dia’s uit het bezit van het 
museum te zien zijn. Ook de catalogus van de museumbibliotheek kan worden ingezien.   
 
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 veel inzet en een goede dosis humeur, wat het vrijwilliger zijn bij het Leiderdorps 
museum een extra en positieve dimensie geeft.  
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Financieel Jaarverslag 2022 
 
Het financiële jaar 2022 is met een winst van € 829,60 afgesloten.  
 
De lockdownperiode waarin het museum gesloten was, is beperkt 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 2022 zijn goedgekeurd door een externe kascommissie, bestaande uit de heren Ino 
Cooymans en Herbert Zilverentant. Hieronder treft u hun goedkeuring van de balans en 
resultatenrekening aan. 
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Samenvatting 
 

1. Het jaar 2022 is weer een gewoon museumjaar geweest zonder noemenswaardige 

onderbrekingen. In dit jaar werd duidelijk dat het “vinden” van het museum op de Vronkenlaan 

door het publiek nog de nodige aandacht vergt. 

2. De gratis lezingen op zondagmiddag zijn een succes geweest en worden voortgezet. 

3. Begonnen is met het omzetten van het registratiesysteem Axiell Collections naar het Zijper 

Collectie Beheer Systeem met als grote voordeel het virtueel toegankelijk maken van de 

depotcollectie.  

4. Open Monumentendag 2022 stond in het teken van  duurzaamheid met de rol van de gemeente 

hierin als middelpunt Er was een redelijke belangstelling om mee te doen. 

5. Het museum heeft 9 artikelen in de rubriek “Historie vlakbij huis” in het Leiderdorps Weekblad 

gepubliceerd. Naast de artikelen gepubliceerd in 2022, zijn alle artikelen vanaf 2008 in te zien op 

de website van het Leiderdorps Museum. 

6. De collectie is met 19 geregistreerde items uitgebreid. Daarmee wordt de functie van het 

museum als hoeder van het Leiderdorps Erfgoed weer benadrukt. 

7. De financiële positie van het museum is solide maar met bezorgdheid wordt gekeken naar de 

afrekening van de servicekosten over 2021 en 2022. Ook heeft het museum zorgen over de 

indexatie van de huren voor het jaar 2024.  

8. In 2023 zullen de huurcontracten van zowel de expositieruimte in de Bron als van het kantoor en 

depot in Rhijnenburgh, worden verlengd.  

 

 

Februari 2023 

Namens de Stichting Leiderdorps Museum  

drs. B.Y. Reidsma, Voorzitter 

 


