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JAARVERSLAG 2006 VAN DE VERENIGING 

 VAN BELANGSTELLENDEN IN DE LAKENHAL 

 

Inleiding 

Het jaar 2006 was een jaar van luxe – en van hard werken - voor het Museum maar ook voor 

onze Vereniging. 

De Vereniging en het bestuur hebben met toenemende bewondering het Stedelijk Museum De 

Lakenhal gadegeslagen in het enerverende Rembrandtjaar. 

Wie het gebouw betrad, werd meteen verrast door de grote veranderingen op het voorplein. 

Daarna was het net of men lichtvoetiger werd als men de vernieuwde zalen met hun 

geraffineerde kleuren binnenging om de bijzondere tentoonstellingen te bezichtigen. 

Ook de vrijwilligers kon men niet missen. Zij verrichtten hun werkzaamheden voor het 

Museum met grote toewijding en veel plezier hetzij bij de tafel met audioapparatuur hetzij in 

de 'koffiehoek'. 

Hulde aan de directie, de medewerkers en vrijwilligers voor het weergaloze resultaat van 

bijna 130.000 bezoekers. 

 

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 2006. 

 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling: 

De heer Dr. H. Heestermans, voorzitter, aftredend in 2007  

De heer Mr. J.H.F. Schultz van Haegen, secretaris, aftredend in 2007  

De heer Mr. D. Catoen, penningmeester, aftredend 2006 (herbenoemd 2006) 

De heer Mr. J. Brouwer, aftredend 2007 

De heer A.C. Geertsema, aftredend 2006 (herbenoemd 2006) 

Mevrouw C.M. van Lieshout, aftredend 2006 (herbenoemd 2006) 

De heer Drs. A. Bel, aftredend 2007 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2006 zes maal en wel op 16 januari, 20 maart, 1 mei,  21 augustus, 

16 oktober, 12 december. 

Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: het werven van nieuwe leden; 

de contacten met de Vereniging Oud Leiden; de activiteiten van de vrijwilligers bij de 

Rembrandttentoonstellingen; de restauratie van het drieluik van Cornelisz. Engebrechts; de 

financiën; de representaties. 

 

Aanwinsten 
Het was stil aan het 'aanwinstenfront'. De directie van het Museum heeft geen beroep op de 

Vereniging gedaan ten behoeve van een eventuele aankoop. Eerder was reeds toegezegd dat 

de Vereniging de restauratie van het drieluik van Cornelisz Engebrechts voor haar rekening 

zou nemen. Daartoe was reeds eerder een actie onder de leden op touw gezet. Het bekostigen 

van de restauratie was bedoeld als geschenk ter gelegenheid van de grote 

Rembrandtherdenking in 2006.  
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Leden en werving nieuwe leden 
Ook dit jaar heeft het bestuur zich beziggehouden met het werven van nieuwe leden. Op 

verschillende manieren heeft het de publiciteit gezocht. Het was opmerkelijk dat de Leidse 

huis-aan-huisbladen niet bereid bleken de artikelen met die strekking te plaatsen.  

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.  

Mevrouw Bolten – Rempt, de directeur van De Lakenhal, heeft het relatiebestand van het 

museum aangeschreven en de betrokken personen en instanties de suggestie gedaan lid te 

worden van onze Vereniging. Deze actie leverde meer dan 65 leden op. Een mooie score!  

Het ledental bleef dit jaar daardoor gehandhaafd op ruim 650. 

Eén van de bekende leden van de Vereniging, mevrouw drs. N. Baart, overleed in mei van dit 

jaar. Zij bleek onze Vereniging te hebben benoemd tot een van haar erfgenamen. Het is de 

bedoeling dit erfdeel te bestemmen voor de aanschaf van een speciaal object van 

kunsthistorische waarde, waaraan dan de naam van mevrouw Baart verbonden zal worden. 

Om meer jongeren enthousiast voor de Vereniging te maken is er gesproken over de 

mogelijkheid van een jeugdlidmaatschap. Aangezien echter jongeren tot 18 jaar gratis toegang 

tot musea hebben, is daarvan afgezien. 

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

geven.  

Voor het jaar 2007 is voor een nieuw ontwerp van de lidmaatschapskaart gekozen. 

 

Vrijwilligers 

Het jaar 2006 was het jaar van Rembrandt, maar ook van de vrijwilligers. Tijdens de drie 

grote tentoonstellingen hebben zij het grootste deel van de tijd zowel de 'audiotour' verzorgd 

als de 'koffiehoek' bemand. Zoveel vrijwilligers als dit jaar heeft De Lakenhal nog niet eerder 

gezien. Voor de meesten was het een bijzondere ervaring om zo in het Museum 

geïncorporeerd te zijn. De samenwerking met alle medewerkers was uitstekend te noemen. 

Menig vrijwilliger werd met trots vervuld als de dankbare bezoeker bij het verlaten van de 

tentoonstelling de loftrompet over het museum stak.  

De directie heeft de vrijwilligers op diverse manieren tot driemaal toe gefêteerd. Tijdens een 

van die bijeenkomsten werd ons bestuurslid, Chantal van Lieshout, het zogenaamde 

'Ramskopje' door mevrouw Bolten - Rempt opgespeld. Chantal ontving dit als blijk van 

waardering voor onder andere het tijdrovende coördinerende werk dat zij verricht had voor de 

vrijwilligers. 

In december vroegen de vrijwilligers van het Rembrandthuis in Amsterdam of zij een bezoek 

konden brengen aan De Lakenhal. Zij werden met open armen door de directeur ontvangen. 

Tijdens dat bezoek werd er afgesproken dat onze vrijwilligers een tegenbezoek aan het 

Rembrandthuis zouden brengen. Dat werd georganiseerd op een maandagmorgen. 

Gezamenlijk zijn zij met een delegatie van het bestuur met de bus naar Amsterdam getrokken. 

Het was een zeer geslaagde ochtend. 

 

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.  

In verband met de tentoonstellingen was het nodig de voorraad ansichtkaarten aan te vullen.   

Ook het Rijksmuseum stelde kaarten beschikbaar van werken die op de tentoonstellingen 

hingen. Daar ons erelid, mevrouw Hamann, besloot haar aandeel in het verzorgen van de 

kaartencollectie, waarvoor zij tientallenjaren verantwoordelijk geweest is, geleidelijk te 
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beëindigen, is er naar iemand anders gezocht die dit nauwkeurige werk voor haar rekening 

zou willen gaan nemen. Het bestuur heeft die gevonden in mevrouw Dr. Truus Kruyt. 

 

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.  

Hoogtepunten daarbij waren: de feestelijke opening door Hare Majesteit Koningin Beatrix 

van 'Rembrandts moeder, mythe en werkelijkheid' in december 2005 en daarna in 2006 de 

opening van 'Rembrandt, de verteller' door de heer drs. Jan Th. Hoekema, Ambassadeur voor 

Internationale Culturele Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en 'Rembrandts 

Landschappen' door dr. Thomas M. Läufer, Ambassadeur van Duitsland.  

Maar ook de gelijktijdige exposities van hedendaagse kunstenaars werden met veel 

belangstelling gevolgd. Het interessante daarbij was steeds weer te ervaren hoe het museum 

erin slaagde overeenkomstige thema's, sfeeraanduidingen en/of stilistische parallellen met het 

werk van Rembrandt te vinden. Dat deed ons beseffen hoe in kunstuitingen het tijdloze 

gestalte krijgt en hoe op het terrein van de kunst geen vastliggende context en betekenis is.. 

 De opening van de tentoonstelling 'De hond van Schout de Bont' was onvergetelijk met de 

muzikale introductie: de 17
de

 eeuwse spotliederen gezongen door Nico van der Meel.  

Ook de concerten 'Virtuoos' waren een genot om te mogen meemaken. 

Diverse leden van de Vereniging en het bestuur waren op de collegebanken te vinden tijdens 

de lezingenserie over het werk van Rembrandt georganiseerd door Studium Generale 

Universiteit Leiden in samenwerking met De Lakenhal.   

 

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

directie en medewerkers van het museum, en is er een hechte band ontstaan tussen hen en de 

vele vrijwilligers.  

Dat is alom gewaardeerd geweest. Iedereen ziet met grote tevredenheid terug op dit jaar. 

Tegen de achtergrond van de doelstelling van de Vereniging kunnen wij zeggen dat zij 

wederom een goed jaar achter de rug heeft. Het is een stimulans om met inzet door te gaan. 

 


