Museum Rijswijk
Jaarverslag 2013
Voorwoord
Het jaar na de metamorfose werd door ons met zekere hoop tegemoet gezien. Het zou het eerste
normale jaar worden na de afbraak en de bouw van de nieuwe vleugel. Een jaar waarin we een helder
beeld zouden krijgen van de exploitatiekosten van het museum nieuwe stijl, waarin de laatste
bouwdetails nog rechtgezet zouden worden maar ook het jaar waarin de vaste presentatie “Het Huis
vol Verhalen” het licht zou zien. Onze hoop is deels uitgekomen. Al doende merkten we namelijk dat
er na de verbouwing in zekere zin een heel ander museum is ontstaan. De schaalvergroting geeft ons
heel veel meer mogelijkheden maar stelt ook nieuwe eisen aan inrichting, personeel en financiering.
Er is ook sprake van een gezonde groei. Dank zij ondersteuning van diverse fondsen hebben we mooie
tentoonstellingen (!) kunnen organiseren. Ons vrijwilligersteam is aanzienlijk gegroeid. De
museumwinkel raakt bekend bij een steeds grotere groep mensen en we zijn begonnen met de
uitvoering van ons beleidsplan 2013-2018. De depot collectie wordt nu verhuisd naar de vaste plaats
en er kan een selectie worden gemaakt wat tot onze topcollectie behoort en wat wellicht afgestoten
kan worden. Er wordt een plan opgesteld voor de digitalisering van de collectie van het museum en
het RHI zodat u straks vanachter uw computer ons depot kan bezoeken. En er wordt gewerkt aan de
inrichting van de tuin en de oprichting van een educatieve afdeling. Hiervoor echter hebben de
financiële ondersteuning van fondsen of sponsors nodig. Er is in 2013 een intensieve campagne
gevoerd naar de fondsen.
Museumregistratie
Een museum dat zichzelf serieus neemt, zorgt ervoor dat het de status van geregistreerd museum
krijgt. Museum Rijswijk heeft dit al vanaf 2004 maar na verloop van tijd wordt dat herijkt door de
Stichting Museumregister Nederland. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering worden dan doorgelicht
(bestuur, veiligheid, personeel, financiën, beleid, registratie, collectiezorg, educatie, procedures etc.).
Het is een zeer arbeidsintensief proces, voorafgaand aan het bezoek van de audit commissie die op 21
maart 2013 langskwam. Op 30 oktober ontvingen we de verlossende brief dat het museum opnieuw
de status heeft gekregen. Op één heel klein dingetje na was alles goed tot zeer goed in het museum.
We zijn daar niet alleen erg trots op. Het is ook een voorwaarde om aan de Museumjaarkaart mee te
doen, en dat is voor ons zeer belangrijk daar meer dan 50% bezoekers een Museumjaarkaart
gebruiken. Chapeau voor alle medewerkers die zo zorgvuldig hebben gewerkt.
Tentoonstellingen
1 januari t/m/ 13 januari
1 februari t/m 7 april
19 april t/m 20 mei
31 mei
23 mei t/m 2 juni
14 juni t/m 27 oktober
7 november t/m 10 november
15 november-2 februari

Rijswijk Papier Biënnale (verlenging)
Schilders van een verdwenen Paradijs (deel I)
Echte Rijswijkers
Opening vaste historische afdeling “Huis vol Verhalen”
Amateurspalet
Internationale Textiel Biënnale Rijswijk
Ledententoonstelling Arti Shock
Halte Rijswijk – Openbaar Vervoer in Rijswijk 1600-2014

Educatieve projecten, cursussen en (kinder) activiteiten
Erfgoedspoor Rijswijk beleefde zijn derde editie. 13 Rijswijkse basisscholen (groep 5, circa 300
leerlingen) deden mee aan ‘Thuis in Rijswijk’, een project waarin de leerlingen kennismaken met de
geschiedenis van Rijswijk.
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Tijdens de Textielbiennale ontvingen we 3 groepen van het Rijswijks Lyceum.
Er werden diverse rondleidingen verzorgd gedurende de Biennale.
Gedurende het jaar waren er 4 cursussen kunstgeschiedenis die werden gegeven door
Lucie Hovinga
- Moderne Kunst Periode 1920-1945
- Schilders van Zee, Strand en Boerenland (kunstenaarskolonies in Duitsland en Denemarken)
- Macht en Pracht in het Peak en Lake District
- Cote d’Azur, Cote d’Art
- Moderne Kunst periode 1945-1970
- Rome deel I Keizers en Pausen
Lorraine Descombe
- Rococo
- Impressionisme
- Inleiding in de kunstgeschiedenis - een overzichtscursus
Bezoekers
De volgende bezoekers werden ontvangen,

Normaal betalend
volwassen
Gereduceerd
Senioren
MJK volwassenen
MJK jeugd
Kind 0-12 jaar
Kind 13-18
In schoolverband
cursisten
gratis
gast
vriend
museumweekend
RHI
Totaal

2013
964
61
600
6460
117
167
52
646
374
394
1914
30
214
981
12.974

%
7,4
0,74
4,62
49,7
0,
1,29
0,40
4,98
2,90
3,03
14,75
0,23
1,65
7,65

Publiciteit en netwerken
Museum Rijswijk deed mee aan Monumentendag, het Nationale Museumweekend,
Strandwalfestival, de Late Night Shopping en gaf een Nieuwjaarsreceptie. Er werd een intensieve
p.r. gevoerd en regelmatig werd de plaatselijke, regionale en nationale pers gehaald. Zo kon aan
het eind van het jaar geconstateerd worden dat ruim 7.000.000 abonnees en een veelvoud aan
lezers over Museum Rijswijk hebben kunnen lezen en/of horen.
In Rijswijk is een plezierige samenwerking geweest met Arti Shock, Amateurspalet, Trias,
Bibliotheek en Schouwburg.
Op landelijk en regionaal niveau werd samengewerkt met diverse musea.
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Fondsen, sponsors en campagnes
Voor het Huis vol Verhalen, bouwgerelateerde en museale projecten werden subsidies aangevraagd.
De volgende subsidies zijn toegezegd:
Fonds 1818

16.000

Prins Bernhard Cultuurfonds

30.000

Van de Mandele Stichting

7.000

Het Nut van het Algemeen
afdeling Rijswijk
Hagedoorn Stichting

55.000

Gemeente Rijswijk
Zabawas
Het Nut van het Algemeen
afdeling Rijswijk

3.000
12.575
113.000

Totaal

237.575

1.000

Museum in School, School in Museum (in
ontwikkeling)(toezegging)
Inrichting tuin met monumentale
(toezegging)
Fragmenten
Inrichting tuin met monumentale
(toezegging)
Huis vol Verhalen - educatie
Halte Rijswijk
Textiel Biennale 2013
Textiel Biennale 2013
Huis vol Verhalen - educatie

Vrienden van Museum Rijswijk
De vereniging van Vrienden van Museum Rijswijk heeft 148 leden. De leden ontvingen de
Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de openingen.
Het bestuur bestond uit:
Dhr. W. van den Ende
voorzitter
Dhr. F. Nieboer
penningmeester
Dhr. A. Kwakernaak
secretaris
De bijdragen die ontvangen worden in de vorm van contributie worden aangewend voor aankoop
collectie.
Rijswijks Historisch Informatie Centrum
Huisvesting.
Sinds 1 januari 2013 is de studiezaal van de Gemeente Rijswijk, het RHI, gevestigd in de nieuwe
vleugel en kwam er een einde aan 7 jaar “tijdelijke” huisvesting in de Bibliotheek.
Met de komst van het RHI kreeg het Museum er een functie bij. Voor informatie over lokale
historie, genealogie en erfgoed kunnen bezoekers voortaan terecht op de eerste etage.
Collecties
De collecties van museum en RHI vullen elkaar aan en versterken elkaar. Regelmatig weten de
medewerkers elkaar over en weer te vinden.
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De collectie van het RHI bevat niet alleen materiaal over de( lokale) historie, maar is ook voor
(amateur) genealogen een plek om te bezoeken. Daarnaast zijn er meerdere archieven, zowel op
papier als op microfiche.
Het RHI onderhoudt tevens de websites Beeldbank Rijswijk en Erfgoed Rijswijk.
.
Werkgroepen
Een van de medewerkers is lid van de Werkgroep Verteld Verleden van de Historische Vereniging
Rijswijk. De leden van deze werkgroep interviewen Rijswijkers over het verleden. De interviews
worden opgeslagen in het RHI.
Ook www.erfgoedrijswijk.nl wordt gecoördineerd vanuit het Historisch Informatiecentrum. De
werkgroep is in middels uitgebreid met vertegenwoordigers van respectievelijk Gemeente Rijswijk,
afd. archeologie en de Archeologische Werkgroep Rijswijk.
Inloopspreekuren: In de loop van het jaar is het inloopspreekuur Genealogie (op de eerste
woensdag van de maand) gestart. De heer E.J. Rollema, een van de vrijwilligers neemt dit, samen
met de RHI-ers, voor zijn rekening.

.
Nieuwsbrieven
Er verschenen in 2013 2 Nieuwsbrieven.
Collectie
Collectie op Reis
In 2013 leende Museum Rijswijk 2 werken op papier uit van Marius Bauer ten behoeve van de
tentoonstelling
An Orientalist in Mardin die te zien was in Mardin van 15 mei t/m 28 september in het Sakip Sabanci
Museum, die bezocht werd door 14.000 bezoekers. De tentoonstelling werd georganiseerd dor
Stedelijk Museum Schiedam.
Een werk op papier van Marius Bauer werd uitgeleend ten behoeve van de tentoonstelling Marius
Bauer, The Orientalist back in Russia. De tentoonstelling was achtereenvolgens te zien in het State
Museum of Oriental Art in Moskou (25 mei t/m 9 september) en in het State Museum of Fine Arts of
the Republic of Tatarstan in Kazan (23 september t/m 9 december)
Nieuwe aanwinsten
Ieder jaar wordt de collectie uitgebreid omdat mensen collectie schenken of omdat er zich een unieke
gelegenheid zich voordoet om iets aan te kopen. De volgende collectie-onderdelen werden in 2013
toegevoegd aan de collectie:
Album Gordijn
Huis te Hoorn
Landschap
Jg. 1929 Rijswijksche Courant
De zeven jongens in de lucht
Schilderskist Otto Kriens
Jean Bart
Enkhuizen
Voetbalveld in de winter
Bretons huis
Klein stilleven voor Mien
Roeiers op deVecht
Kunstbloemen

Foto’s
Anoniem, olieverf
Adri Viser, olieverf
Uitgeverij Hes
Boek met illustraties van Pol
Dom
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf
H. Berserik, olieverf

schenking
schenking
schenking
schenking
schenking
schenking
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
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De poortbrug van Te Werve
Het Schie-Rijnkanaal
Liberamicorum Scheltes Elzer
Luxe eiketten fa Noordenbos
Herfstlaantje

L. Apol, olieverf
J.H. Grauenkamp, olieverf
J.F.Scheltes Elzer
boek
Pol Dom, olieverf

Bruikleen
legaat
schenking
Aankoop 42 Eu
Aankoop 1799 Eu

Bestuur
De heer Ir. J.T. van Niekerk
De heer H. Soen
Mw mr A.M.T. Wigger
De heer F.E. Nieboer
De heer drs. M. van der Mast
Mw D. Kleinjans

voorzitter tot 09-08-2013
voorzitter vanaf 16-09-2013
secretaris
penningmeester
bestuur
bestuur

Medewerkers museum
Mw. drs. M.P. Lestraden
De heer A.D. Kwakernaak
Mw. drs. A.E. Kloosterboer
Mw. H.M. Maat-de Rooij
De heer M.J. Brouwer
mw. M. Dekker
Mw. B. Perreijn

directeur (32 uur)
conservator (36 uur)
adj.-conservator (36 uur)
administratief medewerkster, (16 uur)
huismeester (36 uur)
algemeen medewerkster (6 uur)
coördinator balie en winkel vanaf 1 maart

Medewerkers RHI
Mw. L. Boshoven
Mw. A. den Boer
Mw. L. Schroevers

coördinator (20 uur)*
Med. informatie en advies (13 uur)*
Administratief (10.5 uur)*

* op detacheringsbasis
Baliemedewerkers op vrijwillige basis:
Mw. M. Grootveld
Mw. M. Epping
Mw. S. Mulder.
Mw. R. van der Does
Mw. J. Nieuwenhuis
De heer A. Mulder
De heer R. Pot
Mw. Y. Muilwijk
Mw. S. Lap
Vrijwilligers:
De heer A.G.A.M. van Osch
De heer B. Rutges.
Mw. A. Onstein
De heer F. Rollema
De heer W. Smeulders
Mw. H. van Putten

Tot media september
Tot medio september

Depotbeheer
Collectiebeschrijving
Huishoudelijk medewerkster
Informatie RHI
Informatie RHI
Collectiebeschrijving
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Stagiaires
De heer J. Heheman

Haagse Hogeschool- publiciteit

.
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