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JAARVERSLAG 2007 VAN DE VERENIGING 

 VAN BELANGSTELLENDEN IN DE LAKENHAL 

 

Inleiding 

Het jaar 2007 zullen we ons blijven herinneren als het jaar van het vertrek van de oud-

directeur mevrouw Jetteke Bolten – Rempt en de komst van de nieuwe directeur de heer 

Edwin Jacobs.  

 

Verantwoording 
Dit jaarverslag is opgesteld door het bestuur. Het heeft dezelfde vorm als die we gewend zijn 

uit voorgaande jaren. Het geeft een beeld van de handelingen van het bestuur en de 

activiteiten van de Vereniging gedurende het jaar 2007. 

 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling: 

De heer Dr. J.L.A.. Heestermans, voorzitter, aftredend in 2011  

De heer Drs. A. Bel, secretaris, aftredend 2011 

De heer Mr. D. Catoen, penningmeester, aftredend 2010 

De heer Mr. J.H.F. Schultz van Haegen, aftredend in 2011  

De heer A.C. Geertsema, aftredend 2010 

Mevrouw C.M. van Lieshout, aftredend 2010 

Mevrouw Dr. J.G. Kruijt, aftredend 2011 

De heer Mr. R.H. Breedveld, aftredend 2011 

De heer Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn , aftredend 2011 

Tijdens de Ledenvergadering van 9 mei 2007 werd, na acht jaar deel van het bestuur 

uitgemaakt te hebben, afscheid van de heer J. Brouwer genomen. De voorzitter bedankte hem 

met zeer waarderende woorden voor zijn jarenlange bijdrage aan het bestuur en de 

Vereniging. 

Tegelijkertijd werden mevrouw J.G. Kruijt en de heren R.H. Breedveld en P.C.W. 

Hogendoorn als nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.  

Binnen het bestuur had een functiewisseling plaats. De heer A. Bel nam het secretariaat over 

van de heer J.H.F. Schultz van Haegen.  

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2007 zes maal en wel op 30 januari, 27 maart, 2 juni, 22 augustus, 

6 november en 10 december. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: 

het financieel beleid, de voorstellen van de museumdirectie voor het aankopen van 

kunstwerken, het werven van nieuwe leden, de contacten met de Vereniging Oud Leiden, de 

activiteiten van en voor de leden en de vrijwilligers.  

Op de bestuursvergadering van 22 augustus heeft het bestuur afscheid genomen van de oud-

directeur mevrouw Jetteke Bolten-Rempt. Met haar sterke persoonlijkheid heeft zij haar 

stempel op De Lakenhal gedrukt. Zij was op de bestuursvergaderingen nadrukkelijk aanwezig 

met haar 'Nieuws uit het museum'. Zij heeft ons nauwkeurig op de hoogte gehouden van haar 

bedoelingen met het museum en met de collectie. Zij adviseerde het bestuur zorgvuldig in zijn 

aankoopbeleid. Wij kunnen met grote dankbaarheid terugkijken op de inspirerende 

samenwerking met haar gedurende 17 jaar. Op het officiële afscheid van 31 mei heeft onze 

voorzitter zijn dank tot uitdrukking gebracht in de vorm van een plastiek die hij Jetteke 

aanbood. Als waardering van haar kant speldde zij de bestuursleden het 'Zilveren Ramskopje' 

op, uitgezonderd Chantal van Lieshout, die het reeds eerder ontving voor bewezen diensten. 
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Op 18 september had er een informele bespreking plaats tussen het bestuur en de nieuwe 

directeur van De Lakenhal, de heer Edwin Jacobs. Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst  

heeft hij het bestuur inzicht gegeven in zijn doelstellingen, werkwijze en activiteiten in het 

verleden en thans. Tegelijkertijd gaf hij zijn visie op het verschijnsel museum in het algemeen 

en deed hij zijn speciale plannen die hij met het Stedelijk Museum De Lakenhal en 

'Scheltema' in het bijzonder heeft uit de doeken.  

 

Aanwinsten 
Dankzij de bijdrage van de Vereniging kon het museum een aantal belangrijke werken 

aanschaffen. Te weten:  

- twee werken van Theo van Doesburg: 'Zelfportret met hoed' uit 1906 en 'Duinlandschap' uit 

ca. 1912. Zo kwamen negentig jaar na de oprichting van de kunstenaarsgroep De Stijl deze 

schilderijen in Leiden terug.  

- van Jacob Toorenvliet (ca. 1641 te Leiden - 1719), 'De Vismarkt'. Het aardige van dit 

schilderij is dat op de achtergrond de fontein van Jacob Romans, (17
de

 eeuws Leids 

beeldhouwer en architect) aan de Vismarkt is afgebeeld, een echt Leids genrestuk dus.   

- van Floris Verster, Het Atelier. Deze aquarel heeft in 1986 op de tentoonstelling gewijd aan 

Floris Verster gehangen. In de catalogus stond het afgebeeld met een foto die ongeveer in 

dezelfde hoek van het atelier genomen is. 

Deze aankopen komen geheel overeen met de ideeën van het bestuur om alleen aankopen te 

doen die passen in de kerncollectie van het museum. 

 

Beleidsplan 

Voor het jaar 2008 en de jaren daarna heeft het bestuur een Beleidsplan opgesteld. Behalve 

dat wij daar zelf behoefte aan hadden, was het ook nodig, om de fiscus ervan te overtuigen dat 

een vereniging als de onze gekwalificeerd kon worden als een  vereniging met een ideëel doel 

Het plan bevat de doelstellingen zoals deze in de Statuten zijn vastgelegd, de middelen die 

ons ten dienste staan, de taakomschrijving van de bestuursleden, de activiteiten van het 

bestuur, de leden en de vrijwilligers en de wijze waarop wij ons beleid evalueren.. 

 

Leden  
Het aantal leden nam dit jaar met 56 toe tot 667 leden. De Vereniging telt momenteel 3 

ereleden; 4 leden overleden in 2007, terwijl 13 leden hun lidmaatschap opzegden. 

Het bestuur stelde voor de mogelijkheid om lid voor het leven te worden meer bekendheid te 

geven.  

Dit jaar is met tevredenheid het nieuw ontwerp van de lidmaatschapskaart in gebruik 

genomen. 

De ledenvergadering 2007 werd druk bezocht. Veel leden waren afgekomen op de lezing van 

de heer Honcoop die zijn verhaal illustreerde met interessante oude filmbeelden van Leiden.  

Ook dit jaar heeft het bestuur zich beziggehouden met het werven van nieuwe leden.  

De Vereniging Oud Leiden heeft op ons verzoek haar ledenbestand aan ons ter beschikking 

gesteld. Het doel was haar leden, die ons nog niet kenden, aan te schrijven en hen enthousiast 

voor onze Vereniging te maken.  

Voor onze eigen leden en de leden van de Vereniging Oud Leiden werd op 6 november een 

lezing georganiseerd over het Leidse dialect. Onze voorzitter, Hans Heestermans, hield voor 

een tachtigtal bezoekers een boeiend betoog over zijn pas verschenen Leids Woordenboek.  
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Vrijwilligers 
Er waren ook dit jaar verschillende taken voor de vrijwilligers: de dames van de knipseldienst, 

de vrijwilligers van de 'postkamer' en zij die voor de aanvulling van de winkel zorgden en de 

koffiehoek op de zondagen, als daar behoefte aan was, onder hun hoede namen. 

Een aantal vrijwilligers begeleidden slechtzienden naar de tentoonstelling van de Beelden van 

Johan Creten, die behalve gezien ook bekeken mochten worden 'op de tast'. 

 

Lakenhalnieuws en pr-activiteiten 
Driemaal in het jaar ontvingen de leden het steeds weer zo mooi verzorgde Lakenhalnieuws. 

We zijn de vrijwilligers die voor de verzending hiervan zorg droegen zeer dankbaar.  

Consciëntieus en trouw verzorgde Chantal van Lieshout de rubriek Verenigingsnieuws 

 

Representatie en aanwezigheid 

Bestuur en leden beantwoordden de uitnodigingen van het museum De Lakenhal met hun 

aanwezigheid bij de diverse lezingen rondom openingen van en rondleidingen tijdens 

tentoonstellingen, zowel in de Lakenhal als in het Scheltemacomplex.  

 

Conclusie 
Er was ook gedurende dit jaar weer een inspirerende samenwerking tussen onze Vereniging 

en de directie en medewerkers van het museum. De hechte band die gegroeid was tijdens de 

Rembrandttentoonstellingen in 2006 tussen hen en de vrijwilligers werd gekoesterd.  

De wederzijdse waardering deed iedereen met grote tevredenheid op dit jaar terugzien. Tegen 

de achtergrond van de doelstelling van de Vereniging kunnen wij zeggen dat zij wederom een 

goed jaar achter de rug heeft.  


