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Voorwoord 
 
Het doet ons een genoegen u het jaarverslag 2012 van de Stichting Historisch Museum Leidschendam-
Voorburg te mogen presenteren. Het is een sober jaarverslag van een jaar waarin het museum voor het 
grootste deel gesloten was vanwege de verbouwing. Die verbouwing heeft meer tijd in beslag genomen 
dan was voorzien. De procedure van het verkrijgen van een omgevingsvergunning bleek weerbarstig te 
zijn. Mede door het feit dat er werd ontdekt dat er een muur in het pand Herenstraat 101 was die 
honderden jaren oud is en waar we juist een doorbraak wilden maken. Uiteindelijk zijn de 
vergunningen aan het eind van 2012 rond gekomen. Tegelijkertijd heeft het bestuur een aanbesteding 
gehouden voor het kiezen van een aannemer voor de verbouwing. Zodat begin januari 2013 meteen 
kon worden begonnen met de verbouwing. 
 
Aangezien het museum half maart 2012 werd gesloten voor de verbouwing, zijn er relatief weinig 
bezoekers in het verslagjaar geweest.  Er was één tentoonstelling, namelijk “Een schateiland aan 
beelden”, een bijzondere tentoonstelling omdat het een beeld gaf van onze eigen collectie. 
 
De bezuinigingen hangen wel als een donkere wolk boven het museum. Hoe zullen we de toekomst in 
moeten zonder deskundig personeel? Het zal moeilijk zijn om zonder professionele kennis en ervaring 
de museumverantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Tenslotte dienen we een grote collectie 
historische en waardevolle stukken te beheren. Daarvoor is kennis en ervaring nodig. Ook voor het 
invullen van tentoonstellingen is deskundigheid nodig. Het zal een onzekere toekomst worden. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg, 
 
Henk Knoester, 
Voorzitter. 
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Inleiding 
Schoon schip: klaar voor de toekomst? 
 
 
In 2012 is schoon schip gemaakt. 
 
Bij het verschijnen van dit jaarverslag is het zomer 2013. Reden voor de late verschijning is de 
onverwachte lange tijd, die de verbouwing en herinrichting van het museum gevergd hebben.                 
Niet alleen de tijd, maar ook het feit dat organisatie in feite overvraagd was. Hierdoor zijn allerlei 
werkzaamheden vertraagd, die dat enigszins konden verdragen. 
Veel tijd is door de verantwoordelijke bestuursleden gestoken in de aanvraag van de benodigde 
vergunningen, aanleveren van benodigde informatie, het voeren van gesprekken met de architect, het 
aanbesteden van het werk, het volgen van de verbouwingswerkzaamheden (gestart december 2012) en 
het voeren van bouwoverleg. 
In combinatie met een bezuiniging, waardoor het vaste personeel steeds verder in capaciteit afnam, 
moest naast de fysieke ombouw ook een ombouw in organisatie gestalte krijgen. In 2012 is hard 
gewerkt aan het optuigen van een nieuwe vrijwilligers organisatie, die met wellicht de door het bestuur 
benoemde ondergrens (Beleidsplan 2012-2015, 1.6) van één betaalde kracht zou moeten kunnen 
worden gerund. De collectie moest worden verplaatst, opgeslagen en in sommige gevallen 
geconserveerd. Bruiklenen moesten (tijdelijk) retour naar de bruikleengevers gedurende de 
verbouwing. 
In het oude pand aan de Herenstraat moest bovendien schoon schip gemaakt worden met dertig jaar 
verleden, waarbij vanuit het credo ‘wie wat bewaart, heeft wat’ hoognodig de bezem gehanteerd moest 
worden. Ondertussen heeft het museum er alles aan gedaan om de activiteiten in het kader van het 
Cultuurmenu en de cursussen van de Stichting Trias, waarmee bindende afspraken waren gemaakt, 
doorgang te laten vinden. Tenslotte moest het museum, dat het grootste deel van 2o12 gesloten was, 
niet in de anonimiteit verdwijnen. Daarom werden allerhande (al dan niet digitale) acties op touw 
gezet om het Stadsmuseum L.V. ‘levend’ te houden. Om het museum als organisatie draaiende te 
houden, is met de minimale middelen die het museum heeft, het kantoor verhuisd naar een tijdelijk 
onderkomen in de Bibliotheek Aan de Vliet, locatie Julianaplein. 
Onvoorstelbaar veel werk is verzet, meestal onzichtbaar voor publiek en beleidsmakers, allemaal om 
een nieuwe start met het museum mogelijk te maken. Daarbij hadden we steeds voor ogen dat het 
Stadsmuseum een gemeenschapsmuseum is en moet blijven en het van groot belang was in te zetten 
op samenwerking met andere partijen. Daarom is ook veel tijd gestoken in gesprekken met partijen 
waarmee na de heropening de nieuwe formule vorm gegeven kan worden. Een nieuwe formule die is te 
omschrijven als een ‘Museum waar kunst en cultuur niet alleen aangeboden, maar ook gemaakt 
worden’. Hiertoe waren gesprekken gestart voor samenwerkingsprojecten met Stichting Trias, 
Historische Vereniging Voorburg, kunstenaarsvereniging ArtiBrak, Afdeling Voorburg van het Rode 
Kruis, Mooi Voorburg, Yellow Fellow Leidschendam en de Vereniging Erfgoed Leidschendam. 
 
Klaar voor de toekomst? 
 
Er is een tentoonstellingsprogramma. Er is een activiteitenprogramma; een nieuwe website. Facebook-
aanwezigheid en nieuwe donateursbeleid. De collectie is gefotografeerd en de registratie sterk 
verbeterd. De verbouwing is gereed, het gebouw is multifunctioneel en uitnodigend. Er staat een 
gemotiveerde vrijwilligersploeg klaar. Maar het lijkt ernaar uit te zien dat het museum vanaf de zomer 
van 2013 als gevolg van het bezuinigingsbeleid van de gemeente een directeur/conservator zal 
ontberen en vanaf 1 januari 2014 geen enkele beroepskracht meer zal hebben. Dat is eigenlijk een zeer 
onwenselijke situatie. Ondanks al het werk, dat in de afgelopen tijd door betaalde en onbetaalde 
museummedewerkers verzet is, lijkt het museum de toekomst niet zorgeloos tegemoet te kunnen zien. 
 
Dr. Mark van Hattem 
Directeur/conservator 
Voorburg. 
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Publiekstaken 
 
Openstelling 
 
Het Stadsmuseum is in verband met de voorbereidingen van de verbouwing en de verwachting, 
gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente uit 2011, dat de vergunningverlening 
in de zomer 2012 afgerond zou zijn, op 22 maart 2012 gesloten voor het publiek. Tot die tijd was in het 
museum de tentoonstelling ‘Een schateiland aan beelden’ te zien. In samenwerking met ArtiBrak werd 
het deel van de expositie dat bestond uit werk van hedendaagse kunstenaars vernieuwd. 
Daarna heeft het museum vanaf het begin van het schooljaar 2012-2013 de lessen in het kader van het 
Cultuurmenu voortgezet. Indien mogelijk werd dit gedaan met geïmproviseerde opstellingen aan de 
Herenstraat. Gedurende de wintermaanden 2012-2013 is hiervoor ruimte gehuurd in een leegstaand 
schoolgebouw aan de Oranje Nassaulaan 1, van de Parochie Sint Maarten. Hier werden ook de 
cursussen voor teken- en schilderles van de Stichting Trias ondergebracht. Met de stichting bestonden 
hierover bindende afspraken die op deze wijze werden nagekomen. In de zomer en herfst werden voor 
volwassenen nog arrangementen met de Salonboot aangeboden. Hierbij werd een vaart over De Vliet 
gecombineerd met stadswandelingen. Tenslotte werden ook monumentenwandelingen aan het publiek 
aangeboden door medewerkers van het Stadsmuseum. 
 
Bezoekcijfers 
 
Het museum sloot na zondag 17 maart 2012 voor het publiek om het begin van de ontruiming van de 
expositieruimten en een kantoorverhuizing mogelijk te maken. Aan bezoekers, uitgezonderd het 
cultuurmenu voor het basisonderwijs, ontving het museum in 2012  772 bezoekers (in de eerste 
maanden). Het programma voor het basisonderwijs werd gesplitst. Aangezien het schooljaar loopt van 
september tot en met juli, werden de scholen voor de kunstlessen doorgeschoven naar de eerste 
maanden van 2013. Dat was een rooster technisch moeilijk haalbare operatie die gelukkig uiteindelijk 
toch voor alle scholen mogelijk bleek. Hierbij werd een programma opgezet in samenwerking met de 
Kunstuitleen Voorburg. Voor de Romeinenlessen werd een mogelijkheid gevonden om deze lessen in 
een geïmproviseerde opstelling te geven, deels aan de Herenstraat en deels in een van de Sint 
Maartensparochie gehuurde ruimte aan de Oranje Nassaulaan 1 in Voorburg. Hier werden totaal 696 
scholieren en begeleiders mee ontvangen. Totaal ontving het museum zo in 2012 nog 1468 bezoekers. 
 
Marketing 
 
In 2012 werd door de werkgroep Marketing van het Stadsmuseum L.V. had gewerkt aan de 
voorbereiding van de heropening van het museum en een nieuwe digitale strategie. Tot dusver had het 
museum weliswaar een website, maar geen uitgezet beleid op het gebied van digitale marketing. Juist 
nu het museum gesloten was, werd de virtuele werkelijkheid belangrijker. Op vrijwillige basis heeft 
marketeer Marion van Oeveren dit voor het museum opgepakt. Er is een Facebook-groep opgezet, 
zowel voor interne communicatie tijdens de verbouwing, als voor  communicatie naar buiten toe. Via 
Facebook werden verschillende series gestart, zoals ‘Verborgen kunstwerken’, waar met behulp van de 
foto’s van de collectie elke week een depotstuk onder de aandacht werd gebracht.  
In samenwerking met Repro van der Kamp werd gewerkt aan een nieuwe website. Beter gezegd, een 
vernieuwing. Het doel was niet om de site geheel van uiterlijk te veranderen, maar wel om de site 
frisser en interactiever te maken en een aantal bekende pijnpunten, zoals de slechte leesbaarheid, te 
verhelpen. Alhoewel de site in 2013 online ging, was er al in 2012 het nodige werk aan verzet. 
Er werd een activiteiten en heropeningsplan opgesteld, waarin een groot aantal activiteiten werd 
voorbereid, dat uiteindelijk in 2013, bij de heropening van het museum, kon worden uitgevoerd.        
De draaiboeken lagen klaar, de contacten waren al gelegd. 
 
Educatie 
 
Educatie basisonderwijs 
Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de verbouwing, zijn de lessen in het kader van 
het cultuurmenu doorgegaan. Voor de ‘kunstlessen’, die door het Stadsmuseum worden gegeven in 
samenwerking met de Kunstuitleen Voorburg, tegenover ons in de Herenstraat, werd een formule 
gevonden waarin geïmproviseerd beeldenles op straat werd gegeven aan de hand van de beelden die in 
de openbare ruimte staan. Daarnaast werd het deel van de Kunstuitleen iets uitgebreider dan 
voorheen. Alles bij elkaar een formule die, mede dankzij de goede samenwerking met de Kunstuitleen, 
bleek te werken. Wel werd door iedereen de geringe ruimte in de Kunstuitleen als handicap ervaren, 
maar met het vooruitzicht op een verbouwd museum… 
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De Romeinenlessen konden doorgang vinden in een geïmproviseerde opstelling van verplaatsbare en 
gedemonteerde panelen, in combinatie met de maquette en een beperkt aantal (replica) objecten. Deze 
opstelling stond een tijd lang in de ontmantelde ruimte op de begane grond aan de Herenstraat. 
Tijdens de maanden dat daadwerkelijk de verbouw plaats vond, kon het museum een ruimte huren 
(feitelijk anti-kraak) bij de Parochie Sint Maarten in het voormalig schoolgebouw aan de Oranje 
Nassaulaan 1. 
 
De Romeinse Leskist 
De leskisten zijn verschillende keren uitgeleend aan basisscholen uit Leidschendam-Voorburg, Den 
Haag en Zoetermeer. 
 
Educatie Voortgezet Onderwijs 
Nog juist tijdens de opening van het museum werd op 3 februari 2012 het brugklasproject ‘Romeinen 
in Voorburg’ door de directie van de Rabobank  Vlietstreek-Zoetermeer overhandigd aan de rector van 
het Sint-Maartenscollege. Dit brugklasproject is het eerste aanbod dat het Stadsmuseum heeft 
ontwikkeld specifiek voor het Middelbare Onderwijs. In het kalenderjaar 2012 heeft het museum door 
de sluiting en verbouw dit project niet aan kunnen bieden aan de middelbare scholen, maar bij de 
heropening van het museum ligt in elk geval een start klaar om naast het basis onderwijs, waar het 
museum traditiegetrouw een sterke band mee heeft, ook het middelbaar onderwijs te binden. Dit is 
mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer.  
 
Volwassenen en evenementen 
In samenwerking met de Rondvaartboot Den Haag werden door het museum in de zomermaanden 
Salonboot arrangementen aangeboden, waarbij men kon genieten van een combinatie van 
stadswandeling en rondvaart. Daarnaast zijn ook enkele malen op aanvraag stadswandelingen 
verzorgd door medewerkers van het Stadsmuseum. 
Bij de tentoonstelling 'Een schateiland aan beelden' zijn wandelingen langs beelden in de openbare 
ruimte georganiseerd. Deelnemers bezochten de beeldententoonstelling in het Stadsmuseum in 
combinatie met een stadswandeling.  
Een rondleider nam de bezoeker mee door de zalen van het museum, langs het Atelier van Marian 
Gobius en de vele beelden afkomstig uit de collectie van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg. 
Buiten gingen de rondleidingen verder langs de beelden van deze en andere kunstenaars in de 
Herenstraat en omgeving.  
 
Stadsbaken 
Het laatste van negen stadsbakens van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg werd op 26 januari 
2012 onthuld door wethouder P. van Ostaijen (cultuur). Dit Stadsbaken staat op de Prinsenhof in 
Leidschendam en herinnert aan de Vlaardingencultuur in de Steentijd. Bij de bakenroute verscheen 
het boekje ‘Geschiedenis op straat’. Het museum werkte voorts mee aan de informatiebakens die de 
gemeente plaatste in Park Arentsburgh omtrent het Forum Hadriani. 
 
Culturele Zomermarkt 
Het Stadsmuseum deelde ook dit jaar weer een kraam met Hofwijck op de Culturele Zomermarkt.  
De plannen en de komende activiteiten worden tijdens deze activiteit een publiek kenbaar gemaakt.  
 
Trias, Centrum voor de Kunsten 
De cursuszaal in het Stadsmuseum heeft gedurende de laatste maanden van 2012 onderdak geboden 
aan de tekendocenten van Trias, die hier hun tekencursussen op dinsdag en woensdag verzorgden voor 
kinderen en jongeren. Na de sluiting van het museum is alternatieve behuizing gezocht en gevonden.  
 
Cursus Kunstgeschiedenis 
Saskia Gras heeft gedurende de wintermaanden haar cursisten op de maandagen Kunstgeschiedenis 
gegeven in de cursuszaal van het Stadsmuseum.  
 
Inburgeronderwijs 
De Nederlandse taal cursisten van Fox Aob (opleidingsbureau voor inburgering, integratie en  
re-integratie) zijn in twee groepen naar het Stadsmuseum gekomen voor het speciaal op hen 
afgestemde programma ‘Je kijkt je ogen uit in Leidschendam-Voorburg’. De deelnemers keken naar 
een film over de geschiedenis van de gemeente en maakten vervolgens buiten kennis met de 
monumenten via een wandeling door het oude centrum van Voorburg.  
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Sponsorbijeenkomst 
Op 13 december was er een speciale bijeenkomst voor de Rabobank, waarin de deelnemers kennis 
konden maken met het Stadsmuseum en de activiteiten van het museum. (er werden Monumenten-
wandelingen gegeven).  
 
Huygens Bridge Toer 
Op 31 maart was het Stadsmuseum weer onderdeel van de Huygens Bridge Toer, georganiseerd door 
de Voorburgse Rotary. 
 
 
Tentoonstellingen 
 
‘Een schateiland aan beelden’ 
In samenwerking met ArtiBrak 
Tot 22 maart 2012 
 
Het Stadsmuseum heeft een relatief grote collectie met beeldhouwwerk. Niet alleen is de collectie 
omvangrijk, ook de kwaliteit van de beelden is hoog. Onder de kunstenaars zijn nationaal bekende 
beeldhouwers als Albert Termote (1887-1978), Marian Gobius (1910-1994) en Aart van den IJssel 
(1922-1983). Deze collectie was te zien op ons eigen schateiland van beelden. 
Een van de meest opvallende  bezittingen van het museum is afkomstig van de in Voorburg werkzame 
kunstenares Marian Gobius. Van haar zijn niet alleen veel beelden in de collectie opgenomen, maar 
ook voorstudies,  gereedschap en zelfs een werkbank en draaitafel. Daarnaast springt de collectie in het 
oog van kunstenaars die deel uitmaakten van de Nieuwe Ploeg. Deze kunstenaarsgroep is baanbrekend 
geweest door in de jaren vijftig de eerste buiten tentoonstellingen te organiseren. Bovendien waren zij 
pioniers op het gebied van abstracte (en abstraherende) beeldhouwkunst. Tenslotte moet Albert 
Termote genoemd worden. Zijn monumentale buitenbeelden zijn in heel Nederland terug te vinden. 
Minder bekend is wellicht zijn kleinere werk, waar het museum voorbeelden van bezit. Zijn invloed is 
ook terug te vinden in het werk van Huub van der Steen.   
Naast de beelden uit eigen collectie was een selectie te zien zijn met beelden van leden van 
kunstenaarsvereniging ArtiBrak uit Leidschendam-Voorburg. Ook enkele beeldhouwers die in de 
collectie van het museum voorkomen waren lid van deze vereniging. ArtiBrak, die ook een eigen 
galerie heeft in de Herenstraat,  liet in een eigen ruimte in het Stadsmuseum zien wat de stand van 
zaken is in de beeldhouwkunst in Leidschendam-Voorburg ‘anno nu’. De exposanten werden in januari 
2012 gewisseld, zodat ook in de laatste maanden van de tentoonstelling voor bezoekers nieuw werk te 
zien was. 
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Collectie 
 
Algemeen 
 
De collectie diende, voorafgaand aan de verbouwing, te worden opgeslagen. Alle expositieruimten 
dienden te worden ontruimd. In het toch te kleine pand (zeker voor verbouwing) was niet voldoende 
depotruimte voor de gehele collectie. Bij het ontruimen moest alle zorgvuldigheid worden betracht ten 
aanzien van standplaatsen, conditie en eigendom. Zo is met behulp van de Archeologische Werkgroep 
L.V. de collectie archeologie in kaart gebracht bij de ontruiming en ingepakt voor opslag. De 
historische collectie kon voor het grootste deel worden opgeslagen in het ‘kleine’ depot op de eerste 
etage. Dit werd hiertoe afgesloten en afgeplakt om indringen van stof te voorkomen. Op de zolder werd 
ruimte gecreëerd – door het afvoeren van verouderd expositiemateriaal – voor de schilderijencollectie 
die van zaal kwam. De schilderijen werd stuk voor stuk ingepakt, in verband met bescherming tegen 
stofval.  
Het Romeinse wagenwiel en de kadepalen, eigendom van de Provincie Zuid-Holland, werden eerst 
naar Archeoplan in Delft gebracht voor restauratie en conservering. Daarna volgde nog een transport 
naar het Archeologisch Depot van de provincie in Alphen a/d Rijn. Het portret van Johannes van 
Rossum, eigendom van het Haags Historisch Museum, werd in overleg met de bruikleengever door en 
bij Van Kralingen Art Packers en Movers opgeslagen. Grotere meubelstukken, met name uit de 
Hicovest collectie, werden door het museum overgebracht naar de opslag van EuroMovers in 
Zoetermeer. 
 
Fotoregistratie 
In 2012 is door een gesubsidieerde arbeidskracht bijna de gehele collectie gefotografeerd. Dit is 
mogelijk gemaakt door bij het ontruimen van de zalen en herschikken van de depots alle objecten één 
voor één te fotograferen in een daartoe geïmproviseerde opstelling, op zaal of op zolder. Vrijwilligers 
hebben vervolgens de foto’s gekoppeld in ADLIB. Daarmee is naar schatting voor 80% van de objecten 
in ADLIB een foto. Bij de overige 20% spelen registratieachterstanden ons parten: objecten zijn 
bijvoorbeeld wel gefotografeerd, maar nog niet in ADLIB opgenomen, of wel in ADLIB opgenomen, 
maar niet genummerd en daardoor tijdens het fotograferen niet herkend. Deze problemen waren in 
2012 niet oplosbaar, omdat de depots tijdens de opslag- en verbouwing niet toegankelijk waren. 
 
Verwervingen 
In verband met de aanstaande verbouwing van het museum en de bezuinigingen, was er in 2012 
bewust niet actief verzameld. In dat jaar zijn ook geen schenkingen van grote betekenis geaccepteerd. 
Wanneer aanbiedingen werden gedaan, zijn die in overleg met betrokkenen opgeschoven naar 2013. 
 
Onderzoek en publicaties 
Onderzoek werd in 2012 vooral verricht naar de eigen collectie, met oog op de herinrichting van de 
presentatie van locale cultuurgeschiedenis in het museum. Daarbij ging het met name om toegepast 
(herkomst)onderzoek. De beschikbare tijd van de conservator in 2012 hiervoor was helaas minimaal, 
maar door een aantal vrijwilligers op weg te helpen kwamen toch een aantal nuttige 
onderzoeksgegevens boven water. Onderzoeksgegevens werden gepubliceerd op de site van TOEN 
Leidschendam-Voorburg, in de Wiki. Een leuk onderzoek was bijvoorbeeld het onderzoek naar de 
identiteit van een chauffeur op een foto van de OZON Wasserij uit 1930, waarvoor ook een oproep 
werd geplaatst in de lokale kranten. Het bleek te gaan om Herman Otten, in het museum in 2013 is 
aan hem een vitrine gewijd onder de titel ‘de man met de pet’. 
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Gebouw 
 
In het najaar van 2010 had het museumbestuur plannen gereed, om het museum te verbouwen. Basis 
van deze plannen vormde het, in overleg en samenwerking met de gemeente opgestelde, beleidsplan 
uit 2009. Als gevolg van de het museum in de voorjaarsnota van 2011 opgelegde bezuiniging van – op 
termijn – 40% van de gemeentelijke subsidie, werden deze plannen inhoudelijk herbezien. Gekozen 
werd voor een model waarin het museum meer zou gaan functioneren als cultureel platform. Hierdoor 
werden de multifunctionele ruimten, waarin al was voorzien, belangrijker voor de doorstart van het 
museum. Om die reden werd wel de functie van de te (ver)bouwen ruimten aangepast, maar niet de 
indeling. De tekeningen van architectenbureau Joris Molenaar & Co. bleven daarom actueel. 
De gemeente is eigenaar van zowel pand Herenstraat 101, het oude museumpand, als Herenstraat 97. 
De beoogde uitbreiding van het museum bestond uit het toevoegen van de begane grond van het 
buurpand (nummer 97, bovenwoning is 99) aan het museum. Daarbij moest een tweetal doorbraken 
worden gerealiseerd om beide panden aan elkaar te verbinden. 
De gemeente wilde naast de interne verbouwing, die gewenst werd door het museum, ook de 
gevelonderzijde van pand 97 verbouwen. Men wilde de gevel uit de jaren zestig van de twintigste eeuw 
vervangen door een ander, die men passender vond in het monumentale straatbeeld. 
In een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en museum werd in november 2011 vastgelegd, 
dat de gemeente als eigenaar het museum als huurder opdrachtgever van deze verbouwingen zou 
maken. Daarbij werd het voornaamste deel van de verbouwkosten uit gemeentelijke subsidies gedekt. 
Veel van deze kosten werden gedrukt, doordat de interne verbouwing van pand 101 met behulp van de 
museumvrijwilligers zou worden uitgevoerd. Zo is nagenoeg alle verfwerk aan het pand 101 uiteindelijk 
door de museumvrijwilligers gedaan. 
Het jaar 2012 was vooral het jaar van de papieren verbouwing: de vergunningverlening in combinatie 
met het asbestonderzoek en het bouwhistorische onderzoek. Uiteindelijk zouden aan het eind van het 
jaar naast het papierwerk alleen de asbestverwijderingswerkzaamheden gereed zijn.  
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend op 31 maart 2012. Op 31 mei werd hierop 
een omvangrijke aanvulling ingeleverd.  
Op 2 juli werd een begin gemaakt met de aanbestedingsprocedure om een aannemer voor de 
verbouwing te kunnen selecteren. In dezelfde periode verhuisde het museumkantoor tijdelijk naar de 
Bibliotheek Aan de Vliet. In oktober werd tijdens de behandeling van het vergunningsverzoek door de 
gemeentelijke monumentencommissie en het Rijk (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, RCE) vastgesteld 
dat de muur. die de beide panden scheidde in het achterdeel van het pand, enkele honderden jaren 
ouder was dan tot dusver werd aangenomen. Dit leidde tot nieuwe adviezen en nieuwe plannen voor 
de achterste doorbraak op 27 oktober 2012. De vergunning voor de verbouw van de gevel van pand 97 
was ter inzage gelegd en gepubliceerd op 18 oktober 2012. Door de kwestie van de oudere muur en het 
daardoor noodzakelijke bouwhistorische onderzoek volgde de ter inzage legging van de vergunning 
voor de interne verbouwing van pand 101 pas op 27 november 2012. 
Het museum had subsidie aangevraagd en verkregen van het Fonds 1818 voor de mindervalide 
voorzieningen. Voor de herinrichting (vitrines, verlichting) werd steun gevraagd en toegezegd 
gekregen van het VSB Fonds en het Van Ravesteynfonds. 
Intussen waren vrijwilligers van het museum al bezig om de vloerbedekking te verwijderen, schuur- en 
verfwerkzaamheden in 101 te verrichten, afval af te voeren, museummeubels op te slaan en meer van 
dergelijke voorbereidende klussen. Al met al was 2012 voor wat de verbouwing betreft, vooral het jaar 
van voorbereiding.
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Mensen en organisatie 
 
Bestuur en personeel 
 
Door de in 2010 door de gemeente ingevoerde en per jaar (tot en met 2014) opgevoerde bezuiniging, 
liepen al in 2012 de mogelijkheden om vast personeel in dienst te hebben terug. Het contract met de 
educatief medewerker, Laura Wielders, liep tot 31 december van dat jaar. Met haar werden 
besprekingen gestart om te zien of het mogelijk zou zijn om haar werkzaamheden in het kader van het 
cultuurmenu in een andere constructie voort te zetten. Het jaar 2012 is het laatste jaar waarin zij haar 
overige educatieve werkzaamheden heeft verricht. Dat is vooral een aderlating wanneer het gaat om de 
productie van nieuw educatief aanbod. De uren van de directeur/conservator werden eerst 
teruggebracht tot 24 uur als gevolg van ouderschapsverlof en bij verlenging van het contract was 
slechts een tijdelijk contract mogelijk van 1 november 2012 tot 1 augustus 2013 voor 24 uur per week. 
Via de gemeente Rijswijk kon voor het fotoregistratie-project een medewerker worden aangetrokken 
via een subsidiebaan voor 24 uur per week, Henk de Lorm. Het jaar 2012 was het tweede jaar voor de 
subsidiebaan van Harry Holgen (gemeente L.V.) die werkte als technisch medewerker en voorman van 
de (vrijwilligers) klusploeg. 
In het bestuur nam Henk Knoester definitief de voorzittershamer over van Tilly Zwartepoorte, die in 
2011 was gestopt. Hij gaf de functie van penningmeester door aan Agnes Jelsma-de Boer. Nieuw in het 
bestuur in 2012 was bestuurslid Marian van Ruiten, waarmee het getal weer op vijf kwam. 
 
Bestuur in 2012 
Ir. Henk Knoester (voorzitter 2012) 
Agnes Jelsma-de Boer (penningmeester) 
Drs. Johan Kunst (secretaris) 
Ir. Guido Bennebroek (bestuurslid) 
Marian van Ruiten (bestuurslid) 
 
Personeel 
Dr. Mark van Hattem (directeur/conservator, 24 uur) 
Marcia Stap   (administratie, 32 uur)  
Laura Wielders   (educatie, 16 uur, tot 31 december 2012) 
Tanja Pulles   (boekhouding, 8 uur) 
Harry Holgen   (technisch medewerker, loonsubsidiebaan, 32 uur, tot 1 juli 2013) 
Henk de Lorm   (fotoregistratie, projectmedewerker, subsidiebaan gemeente Rijswijk, 24 uur,  
    van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013) 
 
Vrijwilligers 
 
Tijdens de sluiting van het museum is in 2012 al hard gewerkt door ongeveer 5-10 vrijwilligers in een 
‘klusploeg’ van wisselende samenstelling. Alle activiteiten die nodig waren om de verbouwing fysiek 
mogelijk te maken werden door hen aangepakt: er is in 2012  90 kubieke meter afval afgevoerd, 
collectie uitgeruimd, getransporteerd en een geïmproviseerde tentoonstelling voor de Romeinen lessen 
gemaakt en verplaatst.  
Voor de overige ‘oude’ vrijwilligers werden enkele keren bijeenkomsten georganiseerd, zodat men zo 
goed en kwaad als het kon op de hoogte bleef van de ontwikkelingen binnen het museum. Op die 
manier wisten we te voorkomen dat er tijdens de sluiting een leegloop van vrijwilligers zou ontstaan. 
 
Marketing: in 2012 werd hard gewerkt door een kleine club vrijwilligers onder coördinatie van Marion 
van Oeveren. 
 
Een werkgroep bestaande uit een drietal vrijwilligers (Jan de Vries, Els Kuiper en Hetty Matthiessen), 
een bestuurslid (Johan Kunst) en de directeur hebben intussen een vrijwilligersbeleid geformuleerd en 
een nieuwe organisatiestructuur voor de vrijwilligersploeg opgezet. Hiertoe had de werkgroep zich 
geïnformeerd bij andere musea, zoals Beelden Aan Zee, Museum Katwijk en de Duinhuisjes in 
Oostvoorne. De werkgroep maakte verschillende notities en uiteindelijk een nieuw organigram. 
Daarbij werd bepaald dat de toekomstige vrijwilligersorganisatie zal bestaan uit een viertal 
werkgroepen, met elk hun eigen coördinator. De werkgroepen hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden. Ook is er een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. 
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Voor deze nieuwe organisatie werden nieuwe vrijwilligers geworven. Ondersteund door diverse leden 
van de werkgroep sprak de directeur in 2012 met maar liefst een dertig tal gegadigden voor 
vrijwilligerswerk in het museum nà heropening op een toen nog niet bekende datum. Deze potentiële 
vrijwilligers waren gevonden met hulp van het Vrijwilligerspunt (Woej) in Leidschendam-Voorburg en 
met behulp van diverse oproepen in lokale media en social media. 
 
De vrijwilligers zijn: 
 

Educatie 
Coördinator: Dhr. J. de Vries 
Dhr. H. Appeldooren, Dhr. R. Barnhoorn, Dhr. H. Brandhorst, Dhr. S. Bugaj, Mw. T. Casteleijn,  
Mw. B. van Cromvoirt, Mw. R. Hoogakker, Dhr. T. Kappelhof, Mw. H. O. N. van der Spek,  
Mw. M. Verbeek, Mw. M. Vulto,   
 

Tuin 
Coördinator: Dhr. G. Meulenbroek 
 

Collectie 
Coördinator: Dhr. J. van Oostveen 
Dhr. S. Berntsen,  Mw. C. Brakel,  Mw. A.C.F. van den Burg,  Dhr. R.H.J. Egeter van Kuijck,  
Dhr. B. Radoux,   
 

Marketing 
Coördinator: vacature 
Dhr. H. Hiemstra 
 

Publiekontvangst 
Coördinator: Mw. E.M. van Hout-van der Neut en Mw. E. Kuiper  
Mw. L. Beuk , Mw. A. de Bruijn, Mw. A.D. Dieleman, Mw. W. van Elk,  Mw. F. A. den Heijer,  
Mw. S. G. M. Jungschläger,  Mw. H. Kokshoorn, Mw. R. Meulenbroek, Mw. A.E.G. Rietema,  
Mw. I. van Ruiten, Mw. M. Rusman, Mw. L. Schipper, Mw. M. Schuijt, Mw. I.E. Verbeek-Kremer,  
Mw. C. Verlaan,  Mw. I. Wijbenga Crane, Mw. R. van Zanten-Westervaarder, Mw. J.N.C. Zonderop, 
Mw. Th. E. M. van Zwieteren 
 

Tentoonstellingen 
Coördinator: Dhr. Ab Lunet,   
Mw. An Beijersbergen, Mw. J. Schepers, Mw. H. Stam, Dhr. M. Verschoor,   
 

Ondersteuning gebouw 
Coördinator: vacature 
Dhr. J. Bierhuis, Dhr. F. Koning, Mw. H. Matthiesen, Dhr. R. van Veen,  Dhr.  O. Werner  
 

ICT   
Dhr. P. van Engelen   
  
 
Samenwerkingen met andere organisaties 
 
Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg werkte in 2012 onder andere samen met: 
 
Ad van Gaalen, kunstmakelaar 
Archeoplan, Delft 
ArtiBrak, kunstenaarsvereniging 
Bibliotheek Aan de Vliet 
Cultuuroverleg en cultuurborrel Leidschendam-Voorburg 
Huygensmuseum Hofwijck 
Provincie Zuid-Holland (Erfgoedhuis Z-H, Provinciaal Depot) 
Repro van der Kamp 
Rondvaartboot Den Haag 
Same-D design 
Stichting Trias 
TeamBart 
Theater de Tobbe (nu Ludens) 
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…en voerde gesprekken over toekomstige samenwerking met… 
Historische Vereniging Voorburg 
Rode Kruis, afdeling Voorburg 
Stichting Mooi Voorburg 
Stichting Yellow Fellow Leidschendam 
Vereniging Erfgoed Leidschendam 
 
…en was voor de verbouwing aan het werk met… 
BAVA Light Concepts 
Distriplex vitrines 
Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Joris Molenaar & Co, architecten 
Schoutenbouw  aannemersbedrijf 
THT Elektrotechniek 
Van Wychen Installateurs 
 
 
Fondsen en sponsors 
Het museum ontving structureel subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze subsidie 
vormt de basis onder de middelen. Daarnaast zijn er circa 250 donateurs, die een bedrag van minimaal 
€ 20 per jaar bijdragen aan de financiën van het museum. Vanaf deze plaats willen wij hen bedanken 
voor de steun, die wij behalve financieel, ook als morele steun waarderen en zien. Activiteiten zouden 
niet mogelijk zijn zonder de steun van fondsen en sponsors. 
 
 In 2012 ontving het museum direct of indirect steun van de volgende fondsen en sponsors: 
 
Gemeente Leidschendam-Voorburg  
Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer 
Van Ravesteynfonds 
 
Daarnaast werd in 2012 steun geworven en toegezegd gekregen voor de verbouwing en herinrichting 
van: 
VSB Fonds 
Fonds 1818 
 
 


