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Stichting Leiderdorps Museum 
Museum: Vronkenlaan 46, 2352 EP Leiderdorp. Tel. 06 838 073 01 
Kantoor en depot: Van der Valk Boumanweg 180D unit 1.08, 2352 JD  Leiderdorp. 
Tel. 06 588 761 22 
Internet: www.leiderdorpsmuseum.nl           E-mail: info@leiderdorpsmuseum.nl 
Het museum kan bezocht worden maar voor bezoekers en medewerkers de volgende 
maatregelen: Mondkapje op, handen desinfecteren, naam en telefoonnummers 
registreren, 1,5 m afstand van elkaar houden. Het museum biedt ruimte aan 12 
bezoekers.   
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Van het Bestuur. 
 
Hoe anders is het gelopen. 
 
Op 28 maart van dit jaar was de feestelijke opening van ons museum gepland. Maar 
helaas: de coronacrisis frustreerde de opening van twee exposities in ons museum.  
Veel aandacht wilde het bestuur besteden aan 75 jaar bevrijding met de tentoonstelling 
“75-jaar bevrijding – 75-jaar vrijheid”. Het plan was samen met de Oranjevereniging alle 
basisscholen uit te nodigen en de leerlingen te vertellen over de bezetting en bevrijding 
van Leiderdorp. Ook de nieuw opgezette permanente tentoonstelling “Weet waar je 
woont” mag worden gezien!  
 
Eén tentoonstelling is wel geopend, “400-jaar Dorpskerk” in de Dorpskerk. Deze opening 
vond plaats op vrijdag 13 maart om 16.00 uur en werd verricht door dominee Hester 
Smits namens de kerk en Bob Reidsma namens het museum. Het werd de kortst 
durende openstelling van een tentoonstelling. Om 18.00 uur die avond werd de 
lockdown door onze regering afgekondigd en moesten musea, kerken en dus ook deze 
tentoonstelling dicht.  
 
Ook alle activiteiten van onze museummedewerkers werden gestopt. Geen dinsdag- en 
donderdagwerkochtenden. Bestuursvergaderingen werden via Skype gehouden. 
Maar na drie maanden stilte hebben we in juni de draad weer opgepakt, tot vreugde van 
de museummedewerkers. Alle voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen 
waren genomen.  
 
Op woensdagmiddag 3 juni hebben we de deuren van het museum aan de Vronkenlaan 
weer geopend. Een feestelijke opening zoals het bestuur die voor ogen had, was niet 
op zijn plaats. Met de nodige persberichten en op Facebook is kenbaar gemaakt dat het, 
dankzij alle voorzorgsmaatregelen, weer veilig was om met 6 bezoekers tegelijk de 
exposities bezoeken. Handen desinfecteren, registreren en eenrichtingverkeer route 
door het museum. Inmiddels, conform de richtlijnen, kunnen 10 bezoekers op veilige 
afstand van elkaar de tentoonstellingen bekijken. 
 
Ook de tentoonstelling in de Dorpskerk is weer te bezichtigen, wanneer de kerk op 
dinsdag- en woensdagochtend open is voor bezoek. 
Tot aan de schoolvakantie, eind juli, kwamen er mensen langs die nieuwsgiering waren 
hoe het nieuwe museum eruitzag en hoe de tentoonstellingen waren geworden. Na de 
vakantie op zaterdag 3 september zijn de deuren wederom voor bezoekers geopend. 
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Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is de situatie rond het coronavirus ernstiger 
geworden. Het museum blijft echter geopend met als extra toegevoegde maatregel het 
dragen van een mondkapje. . 
 
 
Hoe ervaren de medewerkers de nieuwe museumlocaties? 
 
Veel van onze medewerkers zijn zowel in ons kantoor annex depot aan de Van der Valk 
Boumanweg 180 geweest, als in het museum op de Vronkenlaan 46.  
De grotere ruimte voor een volwaardig kantoor en voor het depot worden positief 
ervaren. Alle opgeslagen voorwerpen, afbeeldingen, schilderijen en andere artefacten 
zijn opnieuw ingedeeld, en op registratienummer en plaatsnummers gecontroleerd. 
Dankzij de inspanningen van Anneke ten Dam en haar team mag dit professionele depot 
er zijn.   
 
Van de lichte ruimte in het museum wordt iedereen blij.  
Met het museum in de Sterrentuin was niets mis, maar 
deze twee aan elkaar geschakelde lokalen in het 
Schoolgebouw De Bron, geven een lichte en zeer ruime 
indruk. Het museumteam onder leiding van Art Tuit en 
Theo de Bruin, met steun van vele anderen, hebben 
deze prachtige ruimte voorzien van twee boeiende 
tentoonstellingen. 
 
De grote uitdaging    
 
De grote uitdaging waar ons museum voor staat, is het 
weer trekken van veel bezoekers.  
Een nieuwe locatie en een nieuwe expositieruimte aan 
de Vronkenlaan. Geen aanloop meer van bezoekers van de bibliotheek zoals in de 
Sterrentuin. Hoe gaan we de loop er weer inkrijgen?  
Het bestuur wil regelmatig extra activiteiten in het museum gaan organiseren naast de 
lopende tentoonstellingen. Ook wil het bestuur verder gaan samenwerkingen met 
andere organisaties in Leiderdorp. 
 
In januari 2021 stellen we de Kunstkring Leiderdorp in de gelegenheid om voor een 
aantal maanden de tijdelijke expositie in te vullen. De Kunstkring gaat haar achterban 
vragen om kunstvoorwerpen, vaak zelf vervaardigd, te exposeren in het Leiderdorps 
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Museum. Hiermee hoopt het museum een grote groep Leiderdorpers naar ons museum 
te trekken.  
 
Gezien de ruimte in ons museum en de prachtige grote tafel in het midden, zijn we met 
Incluzio in overleg om op de woensdag het museum een buurtfunctie te geven voor 
ouderen die in de wijk rond het museum wonen. Naast een kopje thee en een praatje, 
kunnen lezingen of presentaties worden geven. Voorlopig in kleine groepen.  
 
Andere partijen die actief zijn op cultureel gebied willen we uitnodigen om in het museum 
kleine exposities of workshops te geven. Denk hierbij aan de Ikebana groep in 
Leiderdorp. Met de Volksuniversiteit Leiderdorp gaan we enkele van hun lezingen en 
lessen in het museum kunnen worden gegeven. 
 
Ons museum doet ook mee aan een regionaal programma voor basisschoolleerlingen, 
een programma met de mooie naam “Verwonderomdehoek”. Leerlingen met 
belangstelling voor geschiedenis ontvangen we in het museum om, in samenwerking 
met Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO) workshops te volgen in het museum.  
 
In deze coronatijd worstelen besturen van verenigingen met hun 
bestuursvergaderingen. Deze worden vaak bij een bestuurslid thuisgehouden. Nu 
zoeken ze alternatieve grotere ruimten. Ons museum biedt graag de gastvrijheid om in 
het museum rond de grote tafel op veilige wijze te vergaderen. 
 
De uitdaging naar de groep medewerkers toe is om één groep te blijven en niet verdeeld 
te raken in een museumgroep en een kantoor/depotgroep. Er zijn hiervoor enkele 
ideeën.  
 
Eén daarvan is ontwikkeling is een “tijdlijnzuil” die wordt gebouwd door Willem 
Appeldoorn van ons museumteam. Op deze 2 meter hoge vierkante zuil komt de tijdlijn 
die de geschiedenis van ons dorp door de eeuwen heen, van 3.000 jaar voor Christus 
tot en met de verdiepte aanleg van de A-4 voorstelt. 40 historische gebeurtenissen die 
betrekking hebben op de geschiedenis van Leiderdorp worden getoond met jaartal en 
een afbeelding of tekst. Het bestuur wil alle medewerkers de kans geven om een 
aantal van de gebeurtenissen in te vullen door de korte tekst en/of afbeelding te 
bedenken en voor te stellen.  
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Deze tijdlijn vormt ook een goed uitgangspunt voor de verdere invulling van de canon 
van het Leiderdorps Museum. Deze canon toont nog maar enkele onderwerpen en 
moet verder worden uitgebreid.   
( https://www.canonvannederland.nl/nl/page/63184/canon-van-leiderdorps-museum) . 

 
Met het kantoor/depotteam wordt nagedacht over nieuwe kleinere en grotere 
tentoonstellingen op basis van de vele voorwerpen opgeslagen in het depot.  
  
 
 
De huidige exposities 
Gedurende de rest van 2020 zijn de volgende expositie te bezoeken  
 
In het museum aan de Vronkenlaan: 

 Weet waar je woont 
 75-jaar bevrijding 

De tentoonstelling “Weet waar je woont” is als vaste tentoonstelling teruggekomen 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 is toegevoegd,  
is Leithon, het vroegmiddeleeuwse 
Leiderdorp. Ook het “winkeltje van 
Marbus” is weer terug, prachtig 
gerenoveerd en het staat op de eerste 
bezoekers te wachten.  
 
Een experiment is opgestart om bij 
verschillende vitrines te werken met zg. QR-codes. Deze codes kunnen met een QR-
code-app worden gescand met de eigen mobiele telefoon en dan opent zich een website 
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met nadere informatie. Op deze wijze is bij de vitrine van de Leiderdorpse pottenbakkers 
de bijbehorende informatie op te roepen en dat geldt ook voor afbeeldingen van hun 
aardewerk, die niet in de vitrine maar in het depot staan.   
 
De tentoonstelling “75-jaar bevrijding” geeft een beeld op de bevrijding van Leiderdorp 
in mei 1945 en gaat in op het leven van de Leiderdorpers gedurende de bezetting.  
De tentoonstelling illustreert dit met voorwerpen, foto’s, afbeeldingen en verhalen, die 
een beeld geven van het dagelijks leven en van de manier waarop werd omgegaan met 
de bezetter.  
 
In de Dorpskerk: 
De Dorpskerk vier dit jaar, 2020, dat het 400-jaar geleden is dat de kerk herbouwd is. 
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 heeft het Leiderdorps Museum samen met het 
comité 400-jaar Dorpskerk een kleine expositie ingericht in de kerk. Naast diverse 
voorwerpen, foto’s en afbeeldingen is ook een door onze medewerker Frans Neuman 
gebouwde maquette van de kerk te zien   
 
Deze expositie is op de dinsdag- en woensdagochtend te zien, wanneer de kerk 
geopend is.   
 
Toekomstige tentoonstellingen 
Het bestuur heeft een lijst gemaakt van tentoonstellingen die in de komende jaren 
staan gepland of waaraan wordt gedacht.  

 Voorjaar 2021, een tentoonstelling in te richten door de Kunstkring 
Leiderdorp. 

 Medio 2021, Landschaps- en waterbeheer in de Leiderdorpse regio, verzorgd 
door de historische werkgroep onder leiding van Arjaan Wit. 

 Voorjaar 2022, Gravures en prenten van Leiderdorp is samenwerking met het 
ELO. 

 Medio 2022, Industrialisatie in Leiderdorp, verzorgd door de historische 
werkgroep onder leiding van Art Tuit. 

 In de verdere toekomst, Leiderdorpse pottenbakkers. 
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Open Monumenten Dag 2020 op zaterdag 12 september niet doorgegaan. 
Vanwege de coronacrisis is in het voorjaar al besloten om Open Monumenten Dag 
2020 te laten vallen. Het was niet mogelijk op veilige wijze de voorbereidingen te 
treffen en de activiteiten op 12 september te laten plaatsvinden. 
 
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 uitbouwen van de “Canon van het 
Leiderdorps Museum”, onderdeel van de canon van Zuid-Holland? Enige 
affiniteit met het werken mate 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 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 ) 
 
Presentaties die het museum aanbiedt. 
Het Leiderdorps Museum biedt de volgende presentaties over onderwerpen uit de 
Leiderdorpse geschiedenis aan. Deze presentaties kunnen op veilige wijze voor kleine 
groepen in overleg in het museum worden gehouden. 
 

 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 
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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.  
 
 
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 die hun jaarlijkse bijdrage (2020) 
nog niet hebben betaald, de bijdrage alsnog over te maken. 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. In de afgelopen periode 
had het museum het door de sluiting stellen zonder inkomsten uit boekenverkopen en 
vrijwillige bijdragen.  
UW DONATIE IS ZEER WELKOM.    
 
Vanaf zaterdag 3 september 2020 is het museum op de Vronkenlaan 46 weer 
geopend op de onderstaande tijden.  
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! 
Op dit moment gelden coronamaatregelen maar het museum is 
gewoon open.  
Mondkapje op, handen desinfecteren, naam en telefoonnummers registreren, 1,5 
m afstand van elkaar houden. Het museum biedt ruimte aan 12 bezoekers.   

 
  


