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Van het Bestuur. 
 
Inleiding 
Beste vrienden van het Leiderdorps Museum, sponsoren en andere belangstellenden,  
Met plezier sturen wij u de eerste nieuwsbrief van 2020 vanuit onze nieuwe vestigingen. 
Het museum is verhuisd en we zijn blij dat het achter de rug is. De medewerkers hebben 
heel veel werk verzet, in de voorbereiding, tijdens het verhuizen en nu met het inrichten. 
Ons nieuwe kantoor aan de Van der Valk Boumanweg is op orde. Het er naast gelegen 
depot is ook ingericht en alle niet tentoongestelde objecten zijn erin ondergebracht. De 
registratie van de objecten in combinatie met de standplaatsen in het depot is bijna klaar.   
In onze tentoonstellingszaal op de Vronkenlaan wordt gewerkt aan de vaste 
tentoonstelling “Weet waar je woont”.  
 

UW DONATIE 2020 op NL18RABO 0119 1424 06 t.n.v. Stichting 
Leiderdorps Museum onder vermelding van donatie 2020.  
 
Het bestuur vraagt alle vrienden van het museum op korte termijn hun jaarlijkse 
bijdrage (2020) weer over te maken. Na vele jaren de minimum donatie te hebben 
gehandhaafd op € 10, hebben wij deze dit jaar moeten verhogen naar €12,50, maar een 
hoger bedrag is natuurlijk meer dan welkom. De verhuizing en het opnieuw inrichten van 
alle ruimten heeft een behoorlijk gat in het budget van de Stichting Leiderdorps Museum 
geslagen. Dit ondanks de bijdrage van de gemeente, die de verhuizing en de 
verbouwingen op beide locaties heeft betaald.  

 
We hebben bovendien vastgesteld dat een te groot aantal donaties over 
2019 nog niet is voldaan. Wilt u zo vriendelijk zijn uw administratie na te 
krijgen en eventueel uw achterstallige donatie met die voor 2020 aan ons 
over te maken?  
 
Zeker na deze kostbare verhuizing zouden we dit zeer op prijs stellen. 
 
Inbraak in het museumdepot en kantoor 
Op zondagmiddag 9 februari is er in het gebouw Rhijnenburgh ingebroken. Daarbij zijn 
ook ons museumkantoor en het museumdepot opengebroken. Uit het kantoor zijn drie 
laptops, twee beamers en de nieuwe mobiele telefoon weggenomen. Ook twee 
geldkisten met een gering bedrag worden vermist. De schade wordt niet gedekt door de 
verzekering.  
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Nog vervelender is de diefstal van de munten- en penningenverzameling van het 
museum. In totaal 76 items zijn meegenomen. Deze collectie valt wel onder de 
kunstverzekering.  
 
De inbrekers zijn binnengekomen via de brandtrap, na het forceren van de branddeur 
op de eerste verdieping. Bij meerdere huurders op de eerste verdieping zijn de 
toegangsdeuren geforceerd en laptops, PC’s en printers meegenomen. Het bestuur 
beraadt zich op de vraag hoe de beveiliging van de museumruimten kan worden  
verbeterd.   
 
Het museum en kantoor met depot. 
Het is wennen om niet meer op een locatie te zitten - om niet meer even iets uit een 
vitrine te halen en in het depot op te bergen. De Stichting Leiderdorps Museum is 
ondergebracht op twee locaties. Daarbij maken we onderscheid tussen de 
tentoonstellingsruimte, daar waar de tentoonstellingen kunnen worden bezocht. Dit 
duiden wij aan als het museum. Het kantoor en depot noemen we kantoor/depot.  
Voor de goede orde vermelden we de adresgegevens nog een keer.  
 
Het museum op de Vronkenlaan 46. 
De exposities van het museum vinden plaats in de nieuwe ruimte gelegen aan de zijkant 
van de school “De Bron”, voorheen bekend als de “Gomarusschool”. 
 
Het adres is : Vronkenlaan 46, 2352 EP Leiderdorp. Dit is het bezoekadres voor de 
tentoonstellingen van het museum.   
Deze locatie heeft als telefoonnummer 06 838 073 01. Het oude 071 nummer van de 
Sterrentuin is opgeheven. De telefoon wordt alleen beantwoord als medewerkers van 
het museum aanwezig zijn.  
 
Wilt u het museum bezoeken dan kunt u door het hek van de school. U moet dan links 
aanhouden en dan ziet u het Bord “Leiderdorps Museum”. De ingang is links van het 
bord. U wordt ontvangen door een van onze gastvrouwen of -heren.  
 
De openingstijden van het museum blijven:  
 
woensdagmiddag:  14.00 uur tot 17.00 uur 
zaterdagochtend:   10.30 uur tot 12.30 uur 
zondagmiddag:       14.00 uur tot 16.00 uur 
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Het kantoor en depot op de Van der Valk Boumanweg 180 D 
Het kantoor en het depot van het museum zijn ondergebracht in het kantoorgebouw 
Rhijnenburgh.  
Het adres is : Van der Valk Bouwmanweg 180 D  
Deze locatie heeft als telefoonnummer 06 588 761 22. Het oude 071 nummer van de 
Sterrentuin is opgeheven. De telefoon wordt alleen beantwoord als medewerkers van 
het museum aanwezig zijn. 
 
Wilt u het kantoor bezoeken dan kunt u met de lift of trap naar de eerste verdieping., 
rechtsaf door de tussendeur en de bordjes “Leiderdorps Museum” volgen.  
 
Op dinsdagochtend bent u altijd welkom om een kopje koffie te drinken en ons depot 
en kantoor te bezoeken.  
 
De nieuwe exposities 
In 2020 organiseert het museum drie tentoonstellingen. 
 
In het museum aan de Vronkenlaan: 

• Weet waar je woont 

• 75-jaar bevrijding 

De tentoonstelling “Weet waar je woont” komt als vaste tentoonstelling terug in 
het museum. Deze gaat in op de lange en rijke geschiedenis van Leiderdorp. 
Ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de middenstand, de scholen en 
het verenigingsleven komt weer aan bod Een nieuw onderdeel dat wordt 
toegevoegd, is het verhaal van Leithon, het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp. Het 
“winkeltje van Marbus” is prachtig gerenoveerd en staat op de eerste bezoekers te 
wachten.   

 
De tentoonstelling “75-jaar bevrijding” zal een beeld geven van de bevrijding van 
Leiderdorp in mei 1945 en ingaan op het leven van de Leiderdorpers gedurende 
de bezetting.  
De tentoonstelling zal met voorwerpen, foto’s, afbeeldingen en verhalen het 
dagelijks leven schetsen en een beeld geven van hoe werd omgegaan met de 
bezetter.  
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Voor deze tentoonstelling “75-jaar bevrijding” is het museum geïnteresseerd in 
verhalen, voorwerpen, foto’s, filmopnamen en afbeeldingen die te maken hebben 
met de bezetting in Leiderdorp, de bevrijding van Leiderdorp en het vieren van 
de bevrijding in 1945. Heeft u interessant materiaal dan kunt u contact opnemen 
via info@leiderdorpsmuseum.nl, b.y.reidsma@hccnet.nl of op dinsdagmorgen 
langskomen op ons kantoor/depot in Rhijnenburgh. 
Het museum werkt in het kader van 75-jaar bevrijding samen met de 
Oranjevereniging.   
 
In de Dorpskerk: 
De Dorpskerk vier dit jaar, 2020, dat het 400-jaar geleden is dat de kerk is 
herbouwd. Tijdens het beleg van Leiden was de kern van Leiderdorp rond de 
Dorpskerk het hoofdkwartier van de Spanjaarden onder leiding van Valdez.  De 
kerk werd door de Spanjaarden ondermeer gebruikt als paardenstal.  
 
In het kader van dit herdenkingsjaar richt het Leiderdorps Museum samen met 
het comité 400-jaar Dorpskerk een kleine expositie in, in de Dorpskerk. Naast 
diverse voorwerpen, foto’s en afbeeldingen zal ook een door onze medewerker 
Frans Neuman gebouwde maquette van de kerk worden geëxposeerd.  
 
Deze expositie zal te zien zijn vanaf 13 maart gedurende openingstijden van 
de Dorpskerk.   
Eveneens verzorgt het museum in samenwerking met het comité 400-jaar 
Dorpskerk gedurende dit jaar een maandelijkse artikelenreeks van de hand van 
diverse auteurs in het Leiderdorps Weekblad. De artikelen gaan over de 
geschiedenis van de Godsdienst in het algemeen en in Leiderdorp.    
 
Opening van het museum op zaterdag 28 maart met twee tentoonstellingen 
Op zaterdag 28 maart wordt het museum gelegen aan de Vronkenlaan 46 feestelijk 
geopend met twee tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstelling 75-jaar bevrijding zal 
met de nodige publiciteit worden omringd om aandacht te vestigen op deze bijzondere 
herdenking. Tegelijkertijd gaat de vaste tentoonstelling “Weet waar je woont” open voor 
bezoek. Dit in tegenstelling tot de eerdergenoemde datum van 29 februari  
Er moet nog veel werk worden verzet en alle hulp en steun, in welke vorm dan ook, zijn 
welkom. 
 

mailto:info@leiderdorpsmuseum.nl
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Historische werkgroepen  
De historische werkgroep “Godsdienst” heeft haar werk gedaan en het resultaat is te 
zien in de Dorpskerk en in het Leiderdorps Weekblad.  
  
De werkgroep “Water- en landschapsbeheer in de Leiderdorpse regio” vordert gestaag 
met haar onderzoek. Ook de werkgroep “Industrialisatie in de Leiderdorpse regio” 
maakt vorderingen met haar onderzoek en de voorbereidingen voor een toekomstige 
tentoonstelling.    
 
Open Monumenten Dag 2020 op zaterdag 12 september 
Ook in 2020 wordt “Open Monumenten Dag” weer door het museum georganiseerd. 
Het thema voor 2020 is “Leermonumenten”, een onderwerp dat breed gezien kan 
worden. Het gaat om “leren”, om “monumenten” maar ook moNUment” , het leren in 
deze tijd. Het Comité OMD is alweer druk bezig om op 12 september een boeiend 
programma aan te bieden.   
 
Vacatures binnen het museum 

• Vindt u het leuk om bezoekers in het museum te ontvangen en ze mogelijk 

ook iets over de tentoonstelling te vertellen.? Er is nog altijd plaats voor 

gastvrouwen en gastheren.  

• Vindt U het leuk om te assisteren met het opzetten van de “Canon van het 

Leiderdorps Museum”, onderdeel van de canon van Zuid-Holland? Enige 

affiniteit met het werken met een computer is handig. U wordt goed ingewerkt 

en het werken aan de canon kan zowel in het museumkantoor als thuis op de 

eigen computer.  

• Ziet u het als een leuke uitdaging om de collectie van het Leiderdorps 

Museum bij te houden en nieuwe objecten te beschrijven en te registreren?  

 
Binnen het Leiderdorps Museum vindt u een gezellige sfeer om uw steentje aan het 
behoud van het Leiderdorps erfgoed bij te dragen.  
Aanmelden bij: Myrna Dop (Myrna.dop@gmail.com) of Bob Reidsma 
(b.y.reidsma@hccnet.nl ) 
En: hoort, zegt het voort!  
 
  

mailto:Myrna.dop@gmail.com
mailto:b.y.reidsma@hccnet.nl
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Presentaties die het museum aanbiedt. 
Het Leiderdorps Museum biedt de volgende presentaties over onderwerpen uit de 
Leiderdorpse geschiedenis aan. Deze presentaties kunnen, voor kleine groepen in 
overleg in het museum worden gehouden, of voor grotere groepen op locatie.  
 

• Nieuw Licht op Leithon 

• De groei van Leiderdorp 

• De kleine geschiedenis van Leiderdorp 

• Geschiedenis van het onderwijs in Leiderdorp 

• Huizen als kastelen 

• Klooster Engelendaal 

• Scheepswerf Boot 

 
Ook vragen wij u om, mocht u het nog niet hebben gedaan, uw e-mailadres door 
te geven. Dit kan via een e-mailbericht aan info@leiderdorpsmuseum.nl met als 
onderwerp “Nieuwsbrief”. De porto om de nieuwsbrieven te versturen, vormt 
namelijk één van de grootste posten op de begroting.  
 
Tot slot zijn wij op zoek naar nieuwe sponsoren. Op de website vindt u nadere 
informatie over mogelijkheden tot sponsoring. 
 
Openingstijden 
Woensdagmiddag     14.00 – 17.00    
Zaterdagochtend  10.30 – 12.30    
Zondagmiddag  14.00 – 16.00   
 
Groepsrondleidingen op aanvraag. Zie onze website www.leiderdorpsmuseum.nl 
 

De toegang tot het museum is gratis! 
 

  

mailto:info@leiderdorpsmuseum.nl
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Sponsoren van het Leiderdorps Museum      januari 2020 

  
 Sponsoren Leiderdorps Museum 
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