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ALGEMEEN 
2019 stond voor Museum de Zwarte Tulp voor een groot deel in het teken van de toekomst. We 
hebben de ambitie om van regionaal museum uit te groeien tot een museum met een internationale 
uitstraling, hét museum voor de bloembollencultuur en gerelateerde kunst. 
Ondertussen is de uitdaging om in het heden aantrekkelijke tentoonstellingen te maken die veel 
bezoekers trekken. We moeten vaststellen dat het eerste wél is gelukt - we kunnen terugkijken op 
mooie exposities. 
Helaas blijven de bezoekersaantallen achter bij onze ambitie. De prachtige fototentoonstelling van 
Carla van de Puttelaar en de driedimensionale kunst van Zhuang Hong Yi hebben helaas niet het 
gehoopt aantal bezoekers getrokken. Voor het hele jaar kwamen we uit op 9.801 bezoekers. 
 

BESTUUR 
In 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van penningmeester Steven Meijboom. Hij meende dat 
de financiën van het museum - mede gezien de uitbreidingsplannen - beter behartigd konden 
worden door een bestuurder met meer financiële ervaring. Steven Meijboom is opgevolgd door Piet 
Zippro, een man met een rijke ervaring in de bancaire sector, zowel commercieel als in 
risicomanagement. 
Het afgelopen jaar zijn nog twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Els Ottenhof en Adri de 
Roon. Els Ottenhof is oud-directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. Adri de Roon is oud-
wethouder in Lisse en heeft jaren gewerkt in de overheidscommunicatie. Adri heeft de functie van 
secretaris overgenomen van Jos Leijen. 
Met deze versterkingen van het bestuur zag Peter Vink het moment aangekomen om af te treden als 
bestuurder. Hij blijft wel nauw betrokken bij Museum de Zwarte Tulp als coördinator van de 
collectie. 
Werner van den Belt volgde per 1 september 2018 Sabine Huls op als directeur van Museum de 
Zwarte Tulp. Aanvankelijk op een tijdelijk contract voor drie dagen per week. Dit had mede te maken 
met onzekerheid over de financiële draagkracht van het museum, omdat de gemeente Lisse de 
subsidie voor het directiesalaris niet verlengde. In 2019 heeft het bestuur het tijdelijke 
arbeidscontract omgezet in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd. De financiële ruimte 
hiervoor ontstond door extra bijdragen uit het Gilde van de Zwarte Tulp en een bijdrage van de 
Stichting D.W. Lefeber Memory. 
 

BEZOEKERS 
Voor een overzicht van het aantal bezoekers verwijzen wij u naar de bijlage van dit rapport. 
 

WISSELTENTOONSTELLINGEN 
Naast de historie van de bloembollenstreek en de bloembollenteelt en -handel is een aantal 
kunstcollecties opgenomen in de permanente tentoonstelling van het museum. De collecties zijn 
verwant aan de bollencultuur en zijn een verrijking voor het museum. Naast de permanente 
tentoonstelling richten we diverse keren per jaar een wisseltentoonstelling in. 
 
CARLA VAN DE PUTTELAAR 
Vanaf 14 oktober 2018 tot en met zondag 17 februari 2019 was in de Tuinzaal van het museum werk 
van kunstenaar/fotografe Carla van de Puttelaar te zien. In haar Ophelia-serie combineert zij liefde, 



 

 

leven en dood op een theatrale manier. Ze portretteert vooral vrouwen, vaak naakt en soms in 
combinatie met bloemen. Ophelia was de tragische geliefde uit Shakespeares Hamlet die verdronk 
nadat ze uit een wilg in een beek was gevallen. Ze werd drijvend tussen de bloemen gevonden. De 
Britse schilder John Everett Millais heeft Ophelia verbeeld in een beroemd schilderij, dat de 
inspiratiebron was voor Van de Puttelaar. 
Anders dan tegenwoordig in de journalistieke en reclamefotografie gebruikelijk is werkt Van de 
Puttelaar niet digitaal, maar analoog. 
 
EIEREN VOOR KIKA 
Het museum zocht in 2019 aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. In samenwerking met 
KIKA, Stichting Kinderen Kankervrij, werd er een verkooptentoonstelling van 'kunsteieren' gehouden 
gemaakt in de stijl van de beroemde eieren van de Russische ontwerper Peter Carl Fabergé. De 
eieren waren afkomstig van een particulier en belangeloos beschikbaar gesteld. Tijdens de 
tentoonstelling werden een aantal eieren verkocht en kon na afloop een mooi bedrag aan KIKA 
worden overgemaakt. 
 
EEN CHINESE KIJK OP DE BOLLENVELDEN 
Van maart tot en met mei waren in Museum de Zwarte Tulp topstukken te zien van de Chinese 
kunstenaar Zhuang Hong Yi. Kunstwerken gemaakt van delicate stukjes geverfd rijstpapier, 
gevouwen en geknipt tot honderden bloemknoppen. In 1992 kwam Zhuang Hong Yi naar Nederland. 
Hij was toen 30 jaar oud. Terwijl het vliegtuig dat hem naar hier bracht de landing inzette, zag hij de 
kleurrijke bollenvelden onder zich door glijden. Dit gaf hem de inspiratie voor zijn kunstwerken van 
vandaag. 
Zhuang verbindt zijn traditionele Chinese opleiding met zijn Westerse ervaringen. Hij combineert 
Oosters rijstpapier met Europees impressionisme. Het driedimensionale karakter maakt van zijn 
werk een bijzondere en fascinerende mengvorm tussen schilderij en sculptuur. In 2000 had hij zijn 
eerste tentoonstelling in het Groninger Museum, in 2007 exposeerde hij daar nogmaals. En in 2019 
dus in Museum de Zwarte Tulp. De vele bezoekers waren vrijwel zonder uitzondering enthousiast 
over de tentoongestelde werken. De tentoonstelling vond plaats in nauwe samenwerking met Smith 
Davidson Gallery (Amsterdam/Miami). In eigen beheer werd er een boekje over de tentoonstelling 
uitgegeven. 
 
TULPEN VAN HENDRIK VALK 
In het voorjaar van 2019 was in het museum een tentoonstelling te zien van werk van Hendrik Valk 
(Zoeterwoude 1897 - Arnhem 1986). Dankzij Else Valk, dochter van de kunstenaar, die de werken 
beschikbaar stelde, was het goed mogelijk een kleine, maar prachtige expositie te maken. Valk 
schilderde vaak bloemen, die hij in de voor hem kenmerkende stijl heel sober, in uitsluitend rechte 
lijntjes weergaf. 
Caroline Roodenburg, directeur van de Stichting Hendrik Valk, schreef speciaal voor deze 
tentoonstelling de tekst voor een boekje dat we in eigen beheer hebben uitgegeven. 'Mijn vader 
stileerde de bloemen in rechte lijntjes en isoleerde ze uit hun omgeving - de achtergrond liet hij 
helemaal wit', vertelt de dochter van de schilder in het boekje. 'Zo concentreerde hij zich op de 
hoofdzaak'. 
 
DE BOLLENCATALOGUS VAN EMANUEL SWEERTS (1552-1612) 
2019 was het Rembrandtjaar. Het Prentenkabinet van Museum de Zwarte stond tijdelijk in het teken 
van de tijd van Rembrandt: de 17e eeuw. Emanuel Sweerts was een tijdgenoot van Rembrandt. 
Dankzij de bollencatalogus die Sweerts in 1612 uitgaf, weten wij in 2019 precies welke bollen er in 
het begin van de 17e eeuw op de markt waren. Sweerts tekende de afbeeldingen zelf. Ze werden 
door graveurs in prent gebracht en in zwart-wit gedrukt. Vervolgens werden de afbeeldingen met de 
hand ingekleurd. In de collectie Nieuwenhuis bevinden zich 13 unieke prenten uit de catalogus van 



 

 

Emanuel Sweerts. Deze 13 prenten waren te bewonderen in het Prentenkabinet, de nalatenschap 
van Anne Nieuwenhuis. 
 
DIRK HONDERS DE BOLLENSTREEK GETEKEND 
Van 16 mei tot en met 15 september was in de Comparitie-ruimte een tentoonstelling te zien van 
ingekleurde tekeningen van Dirk Honders. Lisser kunstenaar Dirk Honders liet daarbij bekende 
plekjes uit de Bollenstreek zien. Met de tentoonstelling wilde het museum speciaal inzetten op 
publiek uit de eigen regio die met veel waardering toestroomde. 
 
VAN DAHLIA TOT CHOCOLA - HEMELS GEURENDE BOL- EN KNOLGEWASSEN 
Vanaf augustus was gedurende twee maanden een tentoonstelling te zien van prenten met 
geurende bol- en knolgewassen. Hier werden met name bloemen getoond die in de parfumindustrie 
veelvuldig worden gebruikt. In het kader van de Dahlia-event 2019 was er tevens speciale aandacht 
voor de dahlia 'Mexican Star' die naar chocolade ruikt. Ook waren er voor het eerst in de 
geschiedenis van het museum unieke zwart-wit foto's van dahlia's te bewonderen van de bekende 
Lissese fotograaf Leendert Blok (1895-1986). De Dahlia-tentoonstelling was erop gericht voor het 
eerst 'regiobreed' een onderwerp onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Vele kwekers 
en De Keukenhof deden mee om met projecten rondom deze 'tulp van de zomer' een langere 
publieke aandacht voor de regio te krijgen. Het enthousiasme bij deelnemers en publiek was groot. 
 
HET VERLEDEN VAN DE VELDEN 
In de laatste maanden van 2019 was de tentoonstelling 'Het Verleden van de Velden' te 
bewonderen. In deze kleine tentoonstelling werden diverse archeologische vondsten uit de Duin- en 
Bollenstreek getoond, waaronder een aantal bijzondere vondsten uit het Neolithicum. Aanleiding 
van de expositie was het boek 'Het Verleden van de Velden' uit 2018 van archeoloog Jeroen van 
Zoolingen. De tentoonstelling was een vervolg op de tentoonstelling die eerder te zien was in het 
Archeologisch Museum Haarlem. 
 
PANORAMA TULIPLAND 3.0 
De tentoonstelling Panorama Tulipland 3.0 liep vooruit op de wens van het museum om het 
panorama van Leo van de Ende opnieuw ten toon te stellen. Kroonstuk van deze expositie was een 
miniatuur van het panorama dat Van den Ende gemaakt had als voorstudie. De schilder is tijdens de 
looptijd van deze tentoonstelling verschillende keren in het museum geweest om belangstellenden 
te vertellen over de wordingsgeschiedenis van zijn magnum opus. 
Daarnaast waren er ook andere werken te zien zoals schilderijen van Ferdinand Hart Nibbrig 
(samenwerking met museum Singer Laren) en een proefpaneel van het tegeltableau 'Tulpen Palepai' 
dat Jennifer Tee voor het nieuwe metrostation Centraal Station in Amsterdam maakte. Het 
proefpaneel was een geschenk van de Gemeente Amsterdam aan Museum de Zwarte Tulp. 
 
HOLLANDSE VERLEIDINGEN 
Museum de Zwarte Tulp heeft voor de tentoonstelling 'Hollandse Verleidingen' samenwerking 
gezocht met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De dienst ondersteunt ons museum met vele 
objecten met een link naar de bollencultuur, zoals schilderijen en keramiek. Directeur-conservator 
Werner van den Belt en collectiecoördinator Peter Vink hebben samen met de conservator van de 
Rijksdienst een selectie gemaakt uit het rijke kunstbezit van de overheid. Deze selectie was van 9 
november 2019 tot 14 maart 2020 te bezichtigen in ons museum, samen met een aantal bruiklenen 
van galerie en kunstenaars zoals eigentijdse 'vazen met tuiten' (tulpenvazen) van de 
gerenommeerde glaskunstenaars Bernard Heesen en Josja Schepman. 
Blikvangers waren enkele zeventiende-eeuwse schilderijen, waaronder een schilderij van Hans 
Bollongier (1600-1645), keramiek en werkstudies van Leon Senf (1860-1940) en diverse moderne en 
hedendaagse schilderijen van bollenvelden. Vernieuwend was dat de catalogus bij de tentoonstelling 



 

 

bestond uit een kinderboek geschreven door Ceciel de Bie en Reinoud Leenen. Het boek is verstrekt 
aan leerlingen van de basisscholen in Lisse. Zie verder onder Educatie. 

 
VASTE TENTOONSTELLINGEN 
De Comparitie in het museum is een stijlkamer met de directiekamers van de afgebroken 
Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden in Hillegom. In 2018 is de Comparities met respect voor de 
geschiedenis geschikt gemaakt voor kleine, kortdurende exposities. Zo was er in januari-februari 
2019 een tentoonstelling met werk van Hendrik Valk. De bedoeling is dat regionale kunstenaars hier 
kunnen exposeren. De grenen kamer (ingenieurskamer) van de Comparitie is ingericht als 
prentenkabinet voor de Collectie Nieuwenhuis. In 2019 is de getoonde collectie prenten regelmatig 
gewisseld en aangepast aan het thema van de wisseltentoonstellingen. 
 
COLLECTIE WYLER 
In de oude bibliotheekkast in de Comparitie staat de collectie bollenglazen, waaronder de Collectie 
Wyler. 
De collectie bollenglazen is samengesteld op kleur, land van herkomst en stijl. 
 
COLLECTIE DE WITTE ZWAAN 
Stichting De Witte Zwaan beheert een kunstcollectie volledig georiënteerd op voorjaarsbloeiende 
bolgewassen, zoals schilderijen, zilver, keramiek, glas, textiel en meubilair. Sinds juni 2015 is de 
collectie te zien in Museum de Zwarte Tulp. De Collectie De Witte Zwaan staat in de parterre rond de 
Comparitie. In 2019 zijn in deze collectie diverse aanvullingen en wisselingen van objecten geweest. 
 
HISTORIE VAN DE BOLLENSTREEK 
Op de eerste verdieping van het museum kunnen bezoekers leren over de historie van de 
Bollenstreek en de bloembollenteelt en -handel. De informatie wordt toegankelijk gemaakt aan de 
hand van twee tijdlijnen. Eén tijdlijn gaat over de ontwikkeling van de streek en de bloembollenteelt 
in de afgelopen 500 jaar. Een tweede tijdlijn toont de jaarcyclus van de bloembollenteelt. Bezoekers 
kunnen extra informatie krijgen via een audiotour. 
 
COLLECTIE D.W. LEFEBER 
In een aparte hoek van de bovenverdieping, onder de hanenbalken, vertellen we het verhaal van de 
bloemenhandel en bloembollenveredeling. De objecten komen uit de nalatenschap van D.W. 
Lefeber (1894 - 1979), icoon uit het bloembollenvak. Lefeber kruiste tulpensoorten en was de vader 
van onder meer de beroemde Apeldoorn tulp. Lefeber stond ook aan de wieg van de Keukenhof als 
locatie om 'zijn' tulpen tentoon te stellen. De Stichting D.W. Lefeber Memory heeft de voorwerpen 
langdurig in bruikleen gegeven aan het museum. 
 
BLOEMENSCHILDER MANCEAU 
Veertig paneeltjes van bollenschilder Lucien Manceau hebben een vast plekje in Museum De Zwarte 
Tulp. De schilder maakte de paneeltjes op verzoek van bloembollenbedrijven. Die stuurden hun 
reizigers ermee op pad. Klanten konden zo zien welke bloem er zou komen uit de bollen die ze 
kochten. De verzameling is aangekocht uit het fonds dat Joop Zwetsloot en Jan-Willem Plug kregen 
als cadeau bij hun afscheid van de Hobaho. 
 

COLLECTIEBEHEER 
In 2019 is de commissie Collectiebeheer verder gegaan met haar werkzaamheden, waaronder: 
- het verhuizen van alle objecten uit het depot in Hillegom naar depots in Lisse; 
- het inventariseren van de objecten in depot Meerlanden in Lisse; 
- het voorbereiden van een nieuw registratiesysteem waarin ook audio-bestanden kunnen worden 
opgenomen. 



 

 

De museumcollectie is in 2019 uitgebreid met aankopen, een legaat, giften en bruiklenen. 
Uit de particuliere collectie zijn maar liefst tien historische 'vazen met tuiten' (ook wel tulpenvazen 
genoemd) uit de periode 1800 - 1950 verworven voor een 'vriendenprijs'. In combinatie met de 
'vazen met tuiten' uit eigen collectie en langdurig bruikleen van 'De Witte Zwaan' heeft het museum 
nu een goed overzicht van dit type vaas vanaf 1650 tot heden van een hoge kwaliteit. 
In samenwerking met het Ondernemersfonds Lisse is er in 2019 ook een prachtig schilderij van 
Anton Koster verworven. Het schilderij toont een bollenveld in de omgeving van Lisse. Het schilderij 
komt van een verzamelaar die zijn schilderij ter beoordeling en taxatie had ingebracht tijdens de 
Anton Koster tentoonstelling in Museum de Zwarte Tulp 2017-2018. Nog drie extra 'bollenvelden' 
van Anton Koster zijn via het legaat van een verzamelaar aan het museum beloofd. 
Met het oog op een verdere uitbreiding van 'bollenvelden' is er in 2019 verder een klein schilderij 
van Jan Willem Bosboom uit 1941 en een serie prenten van bollenvelden uit de Noordoostpolder 
van Ad Dekkers aan de collectie toegevoegd. 
Onze collectie fotografie van 'bollenvelden' bleek bij nader onderzoek in 2019 veel groter dan 
verwacht. 
Dankzij een aantal oplettende vrijwilligers werd er een herontdekking gedaan van een groot aantal 
glasdia's van de Lisser fotograaf Leendert Blok in onze collectie. Wij zijn in contact getreden met het 
Nationaal Archief en het Maria Austria Instituut om de collectie op juiste wijze te kunnen 
conserveren en ontsluiten. 
Collectiebeheerder Peter Vink heeft voor het museum honderden prints, fotoboeken, negatieven en 
digitale opnames van bolgewassen van de bekende fotograaf Bob van der Lans als gift mogen 
ontvangen. Het betreft opnamen van bloemen die de fotograaf maakte voor toonaangevende 
tijdschriften, maar ook opnames van de praalwagens tijdens de bloemencorso's vanaf het begin in 
1948. Met dit unieke historische materiaal heeft het museum een geweldige impuls gekregen in zijn 
streven niet alleen de actualiteit op te zoeken, maar ook conservator en ontsluiter van de 
cultuurhistorie van de regio te zijn. 
Een nieuwe bruikleen betreft een collectie bolgerelateerde kunstvoorwerpen van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Deze collectie is divers en van zeer hoge kwaliteit. Het betreft onder meer een 
prachtig paneeltje van een onbekende kunstenaar uit de zeventiende eeuw met als voorstelling een 
meisje en oude man met mogelijk het allereerste tulpenveldje ooit geschilderd, zeventiende-eeuwse 
stillevens met tulpen zoals van Hans Bollongier (1600-1645), ceramiek en werktekeningen van Leon 
Senf (1860-1940), gemaakt in opdracht van plateelfabriek De Porceleyne Fles in Delft, een serie 
'bollenvelden' van de schilder Anton Dirckx (1878-1927), moderne 'vazen met tuiten' van Jan van der 
Vaart (1931-2000) en een serie tekeningen van Erik Andriesse (1957-1993). Een selectie uit deze 
collectie werd gepresenteerd tijdens de tentoonstelling 

 
EDUCATIE 
Museum De Zwarte Tulp ziet het als zijn missie om inwoners van de streek en mensen van 
daarbuiten te informeren over de bollenteelt en de geschiedenis van de bollenteelt. We bieden 
diverse lesprogramma's aan voor leerlingen van het basisonderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. De lessen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de consulenten van de 
Cultuureducatiegroep. 
 
LESSEN VOOR BASISSCHOLEN 
Leerkrachten van groep zeven en acht van de basisschool kunnen hun klas inschrijven voor de 
lesprogramma's 'Kunst uit je Bol' en 'Van Bol naar Bloem' via de website Cultuureducatiegroep 
(http://cultuureducatiegroep.nl/cultuurlijn/lokaal-erfgoed-lisse/). Het programma leert kinderen 
over de geschiedenis van hun dorp en de naaste omgeving. Van bollenvelden tot kasteel, van ruïne 
tot landgoed. 
In 2017 hebben we een derde lesprogramma ontwikkeld: 'Waar komen de bollen vandaan?' Dit 
programma is speciaal voor leerlingen uit de groep vijf van basisscholen in Hillegom. Zij gingen 



 

 

vroeger naar het Fordmuseum, maar dat is enkele jaren geleden gesloten. In 2018 zijn we gestart 
met dit programma. Het is ook opgepakt door een school in Voorhout. 
 
KINDERBOEK 
In 2019 heeft Museum de Zwarte Tulp besloten rond de tentoonstelling 'Hollandse Verleidingen' een 
catalogus te maken in de vorm van een kinderboek voor kinderen van 11 à 12 jaar oud. Het doe- en 
leerboek is ook na deze tentoonstelling te gebruiken. Medewerkers van het museum zijn met een 
lesmand vol spullen het verhaal van de tulp gaan vertellen aan alle groepen 8 van de basisscholen in 
de dorpen Lisse, Hillegom, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Zij hebben gelijk de kinderboekjes 
aan de leerlingen uitgedeeld en de docent attent gemaakt op de lesprogramma's die het museum 
aanbiedt. In totaal zijn eind 2019 en begin 2020 28 scholen bezocht. De leskisten en de 
tentoonstelling zijn gesubsidieerd door Fonds 1818. Het boek is mede mogelijk gemaakt door de J.C. 
Ruigrok Stichting, het Ondernemersfonds Lisse en het Gilde van de Zwarte Tulp. 
 
SAMENWERKING FIORETTI 
Het museum doet diverse projecten samen met het Fioretti College Lisse. Deze school heeft ieder 
jaar een projectweek om leerlingen de streek beter te leren kennen. Onderdeel daarvan is een 
bezoek aan het museum en een speurtocht waarbij ze spelenderwijs kennis opdoen over de 
bollenteelt. De kinderen maken op school creatieve objecten geïnspireerd door hun ervaringen in de 
streek. In april en mei 2017 waren die te zien in het museum. 
 
JONG GELEERD 
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar hebben we de activiteit 'Kijk, Doe, Ontdek'. We bekijken met de 
kinderen een deel van het museum en vertellen hun over kleur, compositie en andere 
eigenschappen kunstwerken. 
Vervolgens gaan we lekker met ze knutselen in het Werktheater. Dit programma kunnen we ook 
integreren in verjaardagspartijtjes, inclusief limonade en taart. 
 

COMMUNICATIE 
Goede communicatIe is essentieel om bezoekers naar het museum te krijgen. Een tentoonstelling 
kan nog zo bijzonder zijn, als mensen er niet van horen, komen ze niet naar het museum. Met 
persberichten en persbijeenkomsten houden we de media op de hoogte van onze activiteiten. 
Daarnaast hebben we diverse eigen media om belangstellenden te informeren. 
 
MUSEUMPRAAT 
Het magazine Museumpraat verschijnt twee keer per jaar. De verschijningsdatum valt zoveel 
mogelijk samen met de opening van een nieuwe tijdelijke tentoonstelling. Museumpraat wordt 
verspreid onder vrijwilligers, Gildeleden en vrienden van het museum. Daarnaast leggen we 
exemplaren neer op plaatsen waar veel mensen komen, zoals wachtkamers, bibliotheek en 
gemeentehuis. 
 
WEBSITE 
In 2019 is de lay-out van de website aangepast om een breder publiek aan te spreken en bezoekers 
gemakkelijker hun weg te laten vinden op de site. De website is nu nog alleen in het Nederlands. 
Onze wens om de informatie in de toekomst ook in het Engels aan te bieden, en wellicht in het 
Chinees. 
 
FACEBOOK 
Facebook is een belangrijk communicatiemiddel voor Museum de Zwarte Tulp. Bijna dagelijks gaat 
er een berichtje uit. Eind 2019 hadden we bijna 1500 volgers. De uitdaging is om steeds weer 
prikkelende posts te maken en onze volgers te blijven boeien. 
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april 610 7 28 959 7 5 5 5 45 3 14 4 1692 21 1
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VRIJWILLIGERS 
Museum De Zwarte Tulp steunt in grote mate op vrijwilligers. Onze directeur-conservator heeft een 
betaalde functie, maar verder werken alle mensen in het museum onbezoldigd. Omdat ze het leuk 
vinden om iets te doen in een museum, omdat ze zelf kind van de Bollenstreek zijn, of omdat ze in 
hun vrije tijd iets nuttigs willen doen voor de gemeenschap. 
 
EEN CLUB OM TROTS OP TE ZIJN 
De vrijwilligers zijn een grote steun voor het museum; zonder hen zou het museum niet kunnen 
bestaan. De uitdaging is steeds om voldoende vrijwilligers aan het museum te binden. En om te 
zorgen voor collegialiteit en een prettige werksfeer, zodat vrijwilligers lang bij ons blijven. In 2019 
hadden we meer dan 90 vrijwilligers Van baliemedewerkers tot rondleiders, van technische dienst 
tot collectiebeheer en van educatie tot tuinonderhoud. Een club om trots op te zijn. 
 
BROEKERVEILING 
Bijna zeventig medewerkers van Museum de Zwarte Tulp bezochten op 23 september museum 
BroekerVeiling in Broek op Langedijk. Ze kregen onder meer een rondleiding en konden meebieden 
tijdens een speciale veiling. Net als De Zwarte Tulp koestert BroekerVeiling de cultuurhistorie van de 
streek. De BroekerVeiling is de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Hier is in 1887 het veilen 
bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. Terug in Lisse 
kregen de vrijwilligers een heerlijk buffet aangeboden bij De Proeverij. 

 

GILDE EN VRIENDEN 

Net als de vrijwilligers is ook het Gilde van de Zwarte Tulp van levensbelang voor Museum De Zwarte 

Tulp. De circa 180 leden betalen lidmaatschapsgeld en dragen zo in belangrijke mate bij aan de 

exploitatie van het museum. Daarnaast toont het Gilde aan dat er een breed maatschappelijk 

draagvlak is voor het museum. 

Voor de Gildeleden wordt drie à vier maal per jaar een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in 

onze stijlkamers. Daarnaast hebben Gildeleden een aantal andere privileges. Zij kunnen bijvoorbeeld 

onbeperkt gebruik maken van een vip-ontvangst met maximaal acht gasten. Ontvangst met koffie, 

thee en gratis rondleiding zijn hierbij inbegrepen. Het Gildebestuur organiseerde in 2019 vier Gilde-

avonden met interessante sprekers en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te netwerken. 

 

D.W. LEFEBERLEZING 

Meer dan honderd belangstellenden kwamen op 7 oktober naar Floralis in Lisse voor de eerste D.W. 

Lefeberlezing. Joop Zwetsloot, oprichter van Museum de Zwarte Tulp, vertelde over Dirk Lefeber, 

een man die enorm veel heeft betekend voor de bloembollenteelt in de Bollentreek. Historicus Henk 

Looijestein liet zijn licht schijnen over de tulpengekte in de 17e eeuw. 

Met deze lezing en lezingen die volgen willen de Vrienden van Museum de Zwarte Tulp meer 

bekendheid te geven aan het museum en mensen enthousiast maken om vriend te worden van De 

Zwarte Tulp. "Dat is gelukt", aldus Mart van der Vlugt, voorzitter van de vrienden. "We hebben meer 

dan honderd vrienden, gildeleden, vrijwilligers en geïnteresseerden ontvangen en we hebben er 

nieuwe leden bij." 

 

 





4 FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

Accountantsrapport inzake 

Stichting Museum voor de Bloembollenstreek 

Lisse 

2019 2018 

Beschikbaar op lange termijn: 

Stichtingsvermogen 

Waarvan vastgelegd op lange termijn: 

Materiële vaste activa 

Werkkapitaal 

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

Voorraden 

Vorderingen 

Liquide middelen 

Af: kortlopende schulden 

Werkkapitaal 

€ 

15.442 

27.747 

141.557 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Met vriendelijke groet, 

van Velzen accountants & adviseurs 

namens deze T.J.C. van Velzen AA 

Digitaal ondertekend door: 
T.J.C. yan Velzen 

13-7-2020 16:26:55 
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€ 

404.196 

247.189 

157.007 

184.746 

27.739 

157.007 

€ 

16.856 

29.934 

167.600 

€ 

424.997 

242.862 

182.135 

214.390 

32.255 

182.135 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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