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Stichting Leiderdorps Museum 
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Email: info@leiderdorpsmuseum.nl 
 
Het museum is op de gebruikelijke tijden 
open voor bezoek. Een corona 
toegangscheck, de QR-code, is nodig om het 
museum te bezoeken. Ook vragen wij om de 
handen bij binnenkomst te desinfecteren en 
binnen afstand te houden van andere 
bezoekers als men niet tot één huishouden 
behoort.   Bij klachten uiteraard niet naar het 
museum komen. Het museum biedt ruimte 
aan 12 bezoekers tegelijk.   
 
Van het Bestuur. 
 
Beste vrienden van het Leiderdorps Museum, 
sponsoren en andere belangstellenden,  
 
Met plezier sturen wij u de tweede nieuwsbrief 
van 2021.  
 
Het museum moet sinds 6 november 2021 
weer voldoen aan de nieuwe toegangsregels, 
opgelegd door de overheid. Maar het is 

mailto:info@leiderdorpsmuseum.nl
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gewoon open voor bezoekers. Een QR-code 
moet echter worden getoond. 
  
Vanaf de heropening begin juni tot de 
zomervakantie bezochten 169 bezoekers de 
expositie van de Kunstkring en de vaste 
tentoonstelling van het museum. In deze 
periode is ook een aantal lezingen gehouden 
in het museum. Deze lezingen van Diana de 
Wild, in samenwerking met de Leiderdorpse 
Volksuniversiteit, (Ontdekking van het 
Noorden en Olympische spelen in de Oudheid) 
en van onze museummedewerker en 
bestuurslid Peter Diebels (Leiderdorp Airport, 
het alternatief voor Schiphol?), trokken veel 
belangstelling.  
Tijdens de 
zomervakantie heeft 
het museum driemaal 
opgetreden als gids 
bij een rondvaart rond 
Leiderdorp met de 
“museumboot”. Vanaf 
de boot werd het verhaal van de geschiedenis 
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van Leiderdorp verteld en geïllustreerd met 
foto’s en afbeeldingen.  
 
Na de zomervakantie trok het museum weer 
veel belangstelling en het bestuur is verheugd 
dat de voortdurend veranderende 
coronaregels bezoekers niet afschrikt. 
 
De expositie van negen amateurkunstenaars, 
georganiseerd door de Kunstkring Leiderdorp, 
is op 31 oktober voor het laatste te zien 
geweest.  
Hard wordt er gewerkt aan een nieuwe 
expositie waarin aardewerk van de 
Leiderdorpse potterij Zaalberg centraal staat. 
Deze expositie gaat op zondag 9 januari open.  
 
Afgelopen zaterdag 16 oktober 
brachten Jos en Renata (leden 
van de muziekgroep Anderfolk) 
middeleeuwse muziek ten 
gehore. Tijdens de uitvoering 
bespeelden zij zes verschillende 
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instrumenten uit de middeleeuwen. 
 
Op dinsdag 
26 oktober 
organiseerde 
het museum 
samen met 
de 
Leiderdorpse 

Volksuniversiteit de lezing “Keramiek in 
Leiderdorp”. Bertus Middelburg ging in op de 
bekende Leiderdorpse keramisten uit de 20ste 
eeuw. Deze lezing zal in januari 2022 worden 
herhaald.  
  
 
Het bestuur 
 
Tot ons grote verdriet is afgelopen juli onze 
vicevoorzitter Art Tuit overleden.  Het 
museum is Art veel dank verschuldigd voor 
alles wat hij in de loop van meer dan 11 jaar 
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voor ons museum heeft gedaan. Hij was 
bestuurslid, coördinator van de gastvrouwen 
en -heren, hij reorganiseerde onze 
bibliotheek, heeft de website van het museum 
opgezet en was de motor van het 
Erfgoedspoorprogramma voor de 
basisscholen.  
Na de verhuizing naar de Vronkenlaan heeft 
Art het winkeltje van Marbus weer helemaal 
opgebouwd. Dit museumstuk zal als 
herinnering aan hem blijven bestaan. 
De taken die Art vervulde, zullen binnen het 
bestuur worden herverdeeld. Het bestuur 
bestaat nu uit vijf personen.  
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt:   

 
Bob Reidsma  voorzitter, exposities, PR 
Klaas Huiberts penningmeester 
Myrna Dop  secretaris, vrijwilligersbeleid  
Arjaan Wit  algemene zaken,  

gastvrouwen/-heren 
Peter Diebels  o.m. Open Monumenten 

Dagen, onderzoek 
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Uw jaarlijkse bijdrage, voor zover nog niet 
overgemaakt 
 
Graag verzoekt het bestuur die vrienden van 
het museum die hun hun jaarlijkse bijdrage 
voor het jaar 2021, € 12,50 of meer, nog niet 
overgemaakt hebben, om dit alsnog  te 
doen.  
UW DONATIE 2021 zien wij graag tegemoet 
op NL18RABO 0119 1424 06 t.n.v. Stichting 
Leiderdorps Museum onder vermelding van 
donatie 2021.  
 
Het museumprogramma voor de maanden 
november en 
december 
2021. De 
vaste 
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tentoonstelling “Weet waar je woont”. Het 
bestuur is bezig om de oudste kaart waarop 
Leiderdorp staat vermeld, waarschijnlijk uit 
1522, naar het museum te halen. Er moet aan 
de nodige eisen worden voldaan die het 
Archief van de stad Delft, bezitter van de kaart, 
stelt. Deze kaart zal tijdelijk deel uitmaken van 
de tentoonstelling “Weet waar je woont” 
 
 
Tentoonstelling van Zaalberg aardewerk. 
 
Ons museum heeft vanuit een erfenis 
ongeveer 120 
stukken 
aardewerk 
verkregen die 
gemaakt zijn 
door 
aardewerkfabriek 
“Zaalberg”. Het 
betreft aardewerk ontworpen en vervaardigd 
door Herman Zaalberg jr., Meindert Zaalberg 
en Gijs Zaalberg.  
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Uit de 120 stuks is samen met Herman 
Zaalberg jr. een selectie gemaakt, die vanaf 
zondag 9 januari 2022 in het museum te 
bewonderen zal zijn. Er bestaat de 
mogelijkheid om stukken Zaalberg aardewerk 
van het museum te kopen.  
Tijdens de tentoonstelling zullen er in de 
maand januari workshops ‘Ikebana” zijn, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
Zaalberg aardewerk.  
 
 
Pop-up tentoonstelling. 
Om na het 
uitruimen van de 
Kunstkring 
tentoonstelling 
toch kleur in het 
museum te 
brengen, wordt er 
een pop-up 
tentoonstelling 
ingericht met 
borduurwerk en 
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quilten van Annemiek Verberne e.a. Deze 
tentoonstelling gaat in de tweede week van 
november van start .  
 
 
 
Lezing voor de vrienden van het museum:  
 
Ook op het gebied van lezingen hebben we 
nieuwe activiteiten gepland.  
Graag willen we de vrienden van het 
Leiderdorps museum uitnodigen voor de lezing 
van Peter Diebels, te houden op 
zaterdagmiddag 15 januari 2022 om 14.00 uur 
in het museum:  
 
“Leiderdorp International Airport – een 
nationale    luchthaven in de 
Achthovenerpolder”  
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Graag opgeven dat u komt met een mail aan 

info@leiderdorpsmuseum.nl  met daarin uw 

naam. Mocht de belangstelling groot zijn dan 

wordt een tweede lezing georganiseerd.  

 
Het straatnamenboekje van Leiderdorp. 

In 1985 is het straatnamenboekje “Leiderdorp 
van straat tot straat” uitgekomen. Daarin 
worden alle straten van Leiderdorp benoemd 
en wordt verklaard waar de naam van een 
straat op is gebaseerd. Samen met het 
museum is de gemeente Leiderdorp bezig om 

mailto:info@leiderdorpsmuseum.nl
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dit project af te ronden. Als het boek gereed 
is, zal het in het museum te koop zijn en 
zullen enkele lezingen aan het boekje worden 
gewijd.  

De collectie van het museum. 
In de afgelopen maanden is de collectie 
verder uitgebreid. Deze 
zomer ontvingen wij het 
naambord van “De 
menswording”-kerk. Dit 
drie meter brede bord 
hangt nu in het museum. 
Van deze inmiddels gesloopte kerk hebben 
wij ook de eerste steen en een kruiswegstatie 
ontvangen. Deze objecten zullen rond de 
vitrine over de Leiderdorpse Godsdienst 
worden toegevoegd. 
Tevens is een 
stedenbouwkundige 
maquette ontvangen 
van de “Samen 
Onderweg” school die 
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bij het van Alphenplein heeft gestaan.  
 
Het bouwbedrijf Meerburg heeft het oude 
archief met bouwtekeningen en blauwdrukken 
van Leiderdorpse gebouwen aan het museum 
geschonken. De oudste blauwdruk is uit 1895 
en betreft de kerk van de Gereformeerde 
Gemeente aan de Hoofdstraat. Uit 1905 stamt 
de bouwtekening van de School met den 
Bijbel. We onderzoeken of we enkele 
blauwdrukken in het museum kunnen 
exposeren.   
 
 
 
Toekomstige tentoonstellingen 
 
De volgende tentoonstellingen staan in de 
komende jaren gepland of worden 
overwogen. 

• Medio 2022, Landschaps- en 

waterbeheer in de Leiderdorpse regio, 

verzorgd door de historische 



 

 

 

14 

werkgroep onder leiding van Arjaan 

Wit. 

• Eind 2022, Gravures en prenten van 

Leiderdorp in samenwerking met het 

Erfgoedhuis Leiden en Omstreken 

(ELO). 

 
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? U hoeft daarvoor echt geen 

expert te zijn. Er is nog altijd plaats 

voor gastvrouwen en gastheren.  

• We zoeken een trekker van het 

“Erfgoedspoor” programma. Dit is het 

educatieve programma voor de lagere 

scholen. 

Aanmelden bij: Myrna Dop 
 ( Myrna.dop@gmail.com). 
 

mailto:Myrna.dop@gmail.com
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Presentaties die het museum aanbiedt. 
 
Het Leiderdorps Museum biedt de volgende 
presentaties (lezingen) over onderwerpen uit 
de Leiderdorpse geschiedenis aan. Deze 
presentaties kunnen op veilige wijze voor 
kleine groepen in overleg in het museum 
worden gehouden of op aanvraag elders in 
Leiderdorp. 
 

• Nieuw Licht op Leithon 

• De groei van Leiderdorp 

• De kleine geschiedenis van Leiderdorp 

• Geschiedenis van het onderwijs in 

Leiderdorp 

• Huizen als kastelen 

• Klooster Engelendaal 

• Rondom de Schans van Valdez 

• Scheepswerf Boot 

• Leiderdorp Airport, een internationale 

luchthaven in de Achthovenerpolder. 
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Het museum op de Vronkenlaan 46 
geopend op de onderstaande tijden. 
 
 
Woensdagmiddag     13.30 – 16.00    
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. 
Bezoekers moeten een geldige QR-code 
tonen. 



 


