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Heel graag brengen we u op de hoogte van alle ontwikkelingen van onze Stichting in 2021. 

Nadat wij vorige jaar op 3 september, een half jaar na onze oprichting, een vliegende start maakten 
met een presentatie in de etalages van het voormalige V&D-gebouw aan de Breestraat in Leiden, 
hebben we beslist niet stilgezeten. ‘We’ zijn bovendien niet langer alleen de bestuursleden: een 
gestaag groeiende groep vrienden volgt ons en geïnteresseerden werken inmiddels enthousiast met 
ons mee. Onze activiteiten staan beschreven op de website en sinds bijna een jaar zijn we actief op 
Instagram. Twee jonge vrijwilligers zorgen dat onze inmiddels 288 volgers voortdurend van 
interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden rondom de Leidse Deken voorzien worden. 

 
 

Precies zoals het in onze doelstellingen vermeld staat richten we ons op het verleden van de Leidse 
Deken en op de toekomst van een Nieuwe Leidse Deken. 

Een student maakte voor ons als officiële stage van haar studie geschiedenis de basis voor een 
historische stadswandeling langs de nog steeds tastbare herinneringen aan deze tak van nijverheid. 
Deze wandeling wordt op dit moment omgewerkt tot een aantrekkelijk boekje. 



We maakten het begin met een reeks interviews met betrokkenen bij de dekenfabrieken. 
Memorabel is onder meer het bezoek aan de 87-jarige Henk van Reek, die twintig jaar 
dekenpatronen ontwierp voor Van Wijk.    

 

Er werd al uitgebreid in de literatuur gedoken en een begin gemaakt met uitgebreider 
archiefonderzoek. We bezochten het symposium van de landelijke Textielcommissie en konden daar 
over onze projecten vertellen. Op stapel staat over twee jaar een rijk geïllustreerd boek over de 
Leidse Dekens. 

Ook zijn inmiddels vele bezoeken afgelegd aan instellingen in heel Nederland waar al veel meer 
expertise rondom wol en de diverse technieken en procedés aanwezig is. Zo hebben we een kring 
van enthousiaste adviseurs opgebouwd. 

 
 
 
De grootste stappen zijn tot nu toe gezet in de richting van een Nieuwe Leidse Deken. Naar 
aanleiding van de etalage-presentatie in september en oktober 2021 werden we benaderd door vele 
belangstellenden, waaronder twee enthousiaste jonge mensen, Stephan van Plateringen en Natasja 
Marchese, die samen met de Stichting Leidse Deken serieus werk willen maken van de productie 
(eerst ambachtelijk en later machinaal) van de Nieuwe Leidse Deken. Samen met hen bezochten we 
het Weverij Museum in Geldrop en maakten we plannen. Zij namen het initiatief voor de 
subsidieaanvraag Circulair Verwaarden bij Gemeente Leiden, die met 2000 euro werd gehonoreerd. 
Tevens dachten we na over een plek waar we met de productie van de Nieuwe Leidse Deken zouden 
kunnen starten.  



 

 

Begin april 2022 vonden we de perfecte plek voor onze werkplaats in het regulatorhuis van 
de voormalige gasfabriek aan het Papegaaisbolwerk in Leiden. Het is een pand van de Est-Art-
Foundation, dat wij mogen gebruiken tegen een redelijke vergoeding. In deze werkplaats stonden 
binnen een maand al drie weefgetouwen, vijf spinnewielen en hebben we ruimte en voorwaarden 
gecreëerd om Leidse wol van schapen van de Kinderboerderij uit de Merenwijk te kunnen wassen, 
kaarden, kammen, verven, spinnen, weven, vollen en ruwen. In een prachtig ‘depot-kantoor’ liggen 
nu de tientallen kleurrijke dekens uit de verzameling van Helga van Manen als inspiratiebron. In de 
‘tuin’, voor de werkplaats, werden planten gepoot die volgend jaar bij het verven van de wol gebruikt 
kunnen worden. 

 
 

In 2022 wacht ons in de Werkplaats Leidse Deken een prachtige uitdaging, die wij met degenen die 
zich bij ons aansloten, graag aangaan.  

Op de volgende pagina’s is het financiële deel van het Jaarverslag 2021 gepubliceerd. 
 

Bestuur Stichting Leidse Deken: 

Helga van Manen (voorzitter), Key Poll (Penningmeester), Mienke Simon Thomas (secretaris), Lucja 
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! Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten
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Lasten
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! !Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten ! !

! !

! !
+ +

Som van de lasten

2.000

3.400

5.400 0

2.425

2.425 0

2021 2020 (*)

7.825 0

5.526

1.486

45

44 0

724

7.781 0
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! Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


