Geef de toekomst een verleden
Visie, Missie en Strategie

Visie
Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden.
Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar en ontlenen daaraan
identiteit. Ze genieten van voorwerpen zoals foto's, ansichtkaarten, dia's, films en andere
voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de voormalige gemeente Jacobswoude
en omliggende kernen. Betekenis en gebruik van erfgoed zijn echter voortdurend aan verandering
onderhevig. Cultureel erfgoed is overal aanwezig en maakt de leefomgeving aantrekkelijk en
interessant. Het vormt een inspiratiebron voor de toekomst.

Missie
De Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude (CEJ) laat de erfgoedzorg in
de voormalige gemeente Jacobswoude beter functioneren.
Onze betrokkenheid bij het meest waardevolle erfgoed van de voormalige gemeente omvat het
behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid ervan voor jong en oud.
We adviseren en stellen informatie en kennis beschikbaar door middel van geschriften en op
digitale wijze over de geschiedenis van de voormalige gemeente Jacobswoude en omliggende
kernen.
CEJ heeft oog voor het belang van behoud van erfgoed voor de samenleving en heeft hart voor het
erfgoed.
Strategie
Onze strategie is erop gericht dat betrokken partijen doordrongen zijn van de aanwezigheid en de
waarde van erfgoed en het belang van een goede omgang met het erfgoed. Daarmee voorkomen
we niet alleen verlies door onachtzaamheid en onkunde, maar zorgen we er vooral voor dat
erfgoed een plaats van betekenis krijgt in maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
Doelstelling stichting CEJ:
CEJ stelt zich ten doel het bevorderen van de documentatie van de geschiedenis van de voormalige
gemeente Jacobswoude en omliggende kernen en het opstellen daarvan ter bezichtiging door het
publiek, alsmede het verzamelen, onderbrengen en exposeren van historisch materiaal in het
museum O.C. van Hemessen. Dit alles in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging van
Woubrugge en Hoogmade: O.C. van Hemessen.
De Stichting treedt naar buiten onder de naam: Cultuur Historische Vereniging O.C. van
Hemmesen.
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Realisatie doelstelling:
Documentatie van de geschiedenis van de voormalige gemeente Jacobswoude en omliggende
kernen is ondergebracht in het pand Dokter Lothlaan 1 te Woubrugge. De stichting CEJ heeft voor
dit doel de beschikking over de twee bovenste etages (de etage op de begane grond is in gebruik
bij de Modelbouwvereniging Woubrugge). Het gebouw is eigendom van de gemeente Kaag en
Braassem. Hoewel het nog onduidelijk is welke bestemming de gemeente in de (nabije) toekomst
aan dit gebouw wil geven gaan we er voorlopig van uit dat het museum ongestoord in dit gebouw
gehuisvest kan blijven.
In feite zijn in het museum 3 ruimten te onderscheiden. Op de bovenste etage bevindt zich de
opslagruimte. De tweede verdieping bestaat uit 2 ruimten die beiden in gecombineerd gebruik zijn
als expositie- en werkruimte.
Binnen de beschikbare ruimten kunnen op bescheiden wijze de doelstellingen gehaald worden.
Upgrade doelstellingenrealisatie
a. Expositieruimten
Met een kleine ingreep kunnen op een meer effectieve wijze de doelstellingen gerealiseerd
worden.
De ruimte direct bij binnenkomst in het museum kan worden bestemd voor het permanent
exposeren van het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van de dorpen Woubrugge en
Hoogmade. Al het overige materiaal dat niet specifiek betrekking heeft op de geschiedenis van de
dorpen Woubrugge en Hoogmade en dat in deze ruimte (en in het naastgelegen vertrek) nog
aanwezig is kan worden afgestoten. Voor dit materiaal kan een goede bestemming worden
gevonden (bijvoorbeeld door toevoeging aan de verzameling van dhr. R. Schreuder,
Vierambachtsweg).
Het achter de museumruimte gelegen vertrek kan worden gebruikt voor incidentele exposities,
werk-, ontvangst-, lees- en naslagruimte.
b. Openingstijden
Om de doelgroep beter te kunnen bedienen is een uitbreiding van de reguliere openingstijden van
het museum gewenst. Naast de openingstijden op de zaterdagen kan gedacht worden aan het
openstellen van het museum op de zondagmiddagen.
c. Digitalisering bezit
Het digitaal raadplegen van de bezittingen van het museum zal in de toekomst alleen maar
toenemen. Een extra inspanning om het bezit van het museum te registreren, te digitaliseren en
via de website raadpleegbaar te maken is dan ook gewenst. Een dergelijk “digitaal museum” biedt
perspectief voor het tonen van meer materiaal dan thans in de expositieruimten een plaats heeft.
d. Organisatie
De realisatie van de ambities in dit visiedocument vergt een extra inspanning van de vrijwilligers.
Mogelijk kan synergievoordeel behaald worden uit samenwerking met musea in de directe
omgeving (Ter Aar, Alkemade, Nieuwkoop). Los daarvan is het wenselijk om de huidige vorm van
bestuur en organisatie van het museum nader te bezien. Er kan een begin worden gemaakt door
alle werkzaamheden die verband houden met het museum te inventariseren, daaromheen
werkgroepen te formeren met een duidelijke taakomschrijving en deze werkgroepen te bemensen.
Het bestuur van het museum blijft eindverantwoordelijk.
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