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Bestuursverslag 2016
Doelstelling Japanmuseum SieboldHuis

JapanmuseumSieboldHuis'Stichting SieboldHuis' heeft tot doel het presenteren
van de Leidsemuseale collecties met betrekking tot Japan alsmede het versterken
en onderhouden van de band tussen Nederland en Japan. Dit doet het door het
organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en de vaste tentoonstelling met de
Siebold-collectie van Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Museumvan
Wereldculturen, Universiteit Leidenen van derden, het beheren van het
informatiepunt Japan-Nederlanden het organiseren van culturele en andersoortige
activiteiten.

JapanmuseumSieboldHuis is een geregistreerd museum. Het museum
onderschrijft en handelt naar de gedragslijn voor de museale beroepsethiek.

Bezoek/postadres:
Japanmuseum SieboldHuis
Rapenburg 19
2311 GELeiden
071-5125539/ www.sieboldhuis.org
KvK-nummer 2808143
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Siebold en Japanmuseum SieboldHuis

Siebold
• Iedere Japanner kent Siebold: bekender dan Miffy (Nijntje) en Anton

Geesinkdie in 1964 de Olympische Spelen won met judo
• Iedere Japanner leert over Siebold, Nagasaki en de relatie NL-Japanop

school
• Siebold is dé EuropeseJapandeskundigebij uitstek
• Siebold introduceerde moderne Westersegeneeskunde en

operatietechnieken in Japan (hij stichtte een school 'Narutaki')
• Siebold verspreidde kennis over Japan door publicaties: o.a. Nippon

(1832), Flora Japonica (1835-1870) en FaunaJaponica (1833-50)
• De Japansedochter van Siebold (O-Ine) was de eerste vrouwelijke arts

in Japan. Zij heeft geassisteerd bij de geboorte van keizer Meiji in 1852
• 70% van onze tuinplanten en -bomen komen uit Oost Azië, een deel

dankzij Siebold
• De Hortensia (Hydrangea otaksa) is het symbool van Nagasaki en

vernoemd naar SieboldsJapanse vrouw O-taki
• Siebold verscheen op een Nederlandsepostzegel, reeks: Grenzeloos

Nederland: Japan (uitgereikt aan directeur SieboldHuis op 11 juli 2014
door PostNLdirecteur).

• Siebold is sinds 2015 onderdeel van de wandelroute Leiden Discoveries
waarin de Leidse wetenschappelijke geschiedenis centraal staat.

Japanmuseum SieboldHuis

• Japanmuseum SieboldHuis is gevestigd in het voormalig
woonhuis/museum van Philipp Franz von Siebold

• Japanmuseum SieboldHuis is een belangrijke spil en kenniscentrum
over Japan

• Japanmuseum SieboldHuis biedt in een historisch Hollands huis aan het
Rapenburg in Leiden het mooiste uit .Japan

• Japanmuseum SieboldHuis is het enige instituut dat zich puur
bezighoudt met het onderhouden van de relatie tussen Nederland
.Japan

• Japanmuseum SieboldHuis is bruggenbouwer tussen de Nederlandse
en de Japansegemeenschap

• Japanmuseum SieboldHuis werkt in nauwe samenwerking met andere
musea en culturele instellingen in Nederland en Japan

• Japanmuseum SieboldHuis toont niet alleen het oude Japan maar toont
ook eigentijds .Japan in kunst, materiële en levende cultuur
(Japanmarkt)

• Japanmuseum SieboldHuis huisvest sinds maart 2009 de liaison office
van de Universiteit van Nagasaki en sinds augustus 2016 het kantoor
van zes Japanse universiteiten, de six-ERS.

• Japanmuseum SieboldHuis is het 93ste KLM-huisje (15 oktober 2012)
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De Beierse Philipp Franz von Siebold (1796-1866) vertrok in 1822 naar Nederland
om lijfarts van koning Willem I te worden. Bepaaldgeen geringe positie, maar
Siebold wilde de wereld verkennen en onderzoeken. Met toestemming van de
koning solliciteerde hij voor een baan als chirurgijn-majoor bij het Nederlands
Indische Leger. Die kreeg hij. In 1823 vertrok Siebold naar Japan. Hij had van de
Nederlandseregering geld gekregen om een immense collectie op te bouwen van
meer dan 25.000 voorwerpen, zodat er een beter begrip zou ontstaan van het
land waarmee Nederland exclusieve handelsrelaties onderhield. In 1829 werd hij
gedwongen Japan te verlaten, omdat hij in het bezit was van een verboden kopie
van een landkaart. Zijn collectie was al naar het Natuurhistorisch museum in
Leidengestuurd. Koning Willem I toonde meteen interesse in de collectie.
Uiteindelijk kocht het rijk in 1838 de verzameling voor flo 60.000.

Het klassieke grachtenpand van JapanmuseumSieboldHuiswerd van 1832 tot
1845 door Siebold bewoond. Hij stelde hier zijn indrukwekkende verzameling
Japansecuriosa ten toon aan het publiek: prenten, lakwerk, keramiek, fossielen,
herbaria, geprepareerde dieren, munten, kleding, oude landkaarten en honderden
andere schatten. Naast het verzamelen van deze Japanseschatten nam Siebold
kunstenaars in dienst om dieren, voorwerpen en gebruiken op papier vast te
leggen. Meer dan 150 jaar later, sinds 2005, is JapanmuseumSieboldHuis in dit
pand gevestigd. Naast de vaste Sieboldtentoonstelling op de begane grond van
circa 800 objecten uit de collecties van Naturalis Biodiversity Center, Nationaal
Museumvan Wereldculturen en de Universiteit Leiden zijn er, verspreid over twee
verdiepingen, tijdelijke tentoonstellingen over de meest uiteenlopende
onderwerpen van werken uit (internationale) museale en particuliere collecties.
JapanmuseumSieboldHuis is een plek waar u inzicht krijgt in het verleden en
heden van Japan.

Op de begane grond is de Europakamer in
2016 van filmzaal veranderd in een
multifunctionele kamer voor vergaderingen,
kleine lezingen, educatieve programma's,
borrels, recepties en verhuur. In de
naastgelegenJapankamer wordt met een
film in de talen Nederlands, Japansen
EngelsSiebold geïntroduceerd. In de
Panoramakamer kan aan de hand van een
audiotour het verhaal met toelichting bij de
objecten verder beluisterd worden. Verder
treft men op de begane grond de Flora- en
Faunakameraan. Deze laat de planten- en
dierenverzameling zien. In de
Panoramakamerwordt een overzicht
gegeven van de diversiteit van de collectie.
Deze kamer wordt ook gebruikt voor
lezingen, recepties en andere educatieve
programma's.
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De eerste verdieping is in 2016 geheel tijdelijke tentoonstellingsruimte geworden.
De objecten van Kaartenkamer en Schatkamer zijn voor het merendeel naar
benedenverhuisd. Voor de kaarten is er een nieuwe vitrine gemaakt. Hierin
worden wisseltentoonstellingen gehouden met kaarten uit de collectie van de
Universiteitsbibliotheek. Dezeworden jaarlijks gewisseld.
Op de tweede verdieping is er ook een ruimte voor specialeJapangerelateerde
tijdelijke tentoonstellingen. Verder is er een kelder waar de bezoekers koffie, thee
of frisdrank kunnen kopen en tevens wordt deze gebruikt voor workshops. De
naastgelegen 18de-eeuwsevoorraadkamer dient als tentoonstellingsruimte of er
worden films getoond. Ook in de tuin en op de binnenplaats vinden er bij mooi
weer activiteiten plaats.
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Organisatie

Directeur-bestuurder Stichting SieboldHuis
Mevr. drs. K.E.M.B.Schiermeier Directeur-bestuurder (1 fte),

per 1 september 2010
• Voorzitter Heinz Kaempfer Fund
• Voorzitter International Service Rotary LeidenOost
• Voorzitter Stichting Tastbaar Verleden
• Bestuurslid 'Dutch JapaneseRoundTable'
• Bestuurslid Internationale Siebold Collectie Conferentie
• Bestuurslid ProgrammabeleidbepalendOrgaan Holland Centraal, Kunst en Cultuur
• Bestuurslid Society of JapaneseArts
• Bestuurslid Tikotin Foundation
• Bestuurslid/redactielid 'Diplomat Affairs-In touch with the Dutch Magazine'
• Bestuurslid/redactielid 'The Netherlands-Japan Review'
• Raadvan Toezicht PSITheater
• Comité van aanbeveling Hito-Iki
• Comité van aanbeveling Opera Deshima
• Comité van aanbeveling Shofukan
• Samenwerkingscomité 'Japanese LanguageProficiencyTest'
• Vertegenwoordiger projectgroep Japans-NederlandsWoordenboek
• Lid Directeurenoverleg Leiden
• Lid Dujat (Dutch & JapaneseTrade Federation)
• Lid De Drie October Vereeniging
• Lid ICOM(International Council of Museums)
• Lid JapaneseChamber of Commerce (JCC)
• Lid LeidseAlumni Kai "Van hier tot Tokyo" (alumnivereniging Japanologen)
• Lid LeidseRegioKring
• Lid Nederland-JapanVereniging
• Lid NederlandsGenootschapvoor JapanseStudiën
• Lid Rotterdam Japan Club
• Lid 'Siebold Working Group'
• Lid Vereniging Vrienden der Aziatische Kunst

Raad van Toezicht
Dhr. mr. E.F.Jacobs Voorzitter

• Voorzitter van de Cortsstichting
• Voorzitter van de Nederlands-JapanseVereniging (NJV)
• Lid Raadvan Advies van de Oorlogsgravenstichting
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,
Dhr. ir. J.e. Breen Vicevoorzitter

• President-commissarisvan Koninklijke Smilde B.V.
• President-commissarisvan Koninklijke Ahrend N.V.
• Commissaris bij van LeeuwenBuizen
• Lid Bestuur van de Stichting ADHDcrowdfunding

Dhr. R. van den Berg Penningmeester
• Voorzitter Stichting Werk en Onderneming te Leiden
• PenningmeesterStichting Huisvesting Werkende Jongeren te Leiden
• Penningmeester LeidseRegioKring
• Lid Raadvan Toezicht Stichting Pieterskerk
• Voorzitter Bedrijventerreinvereniging LammenschansDriehoek

Mevr. prof. mr. C.P.M.Cleiren Lid (tot 12 december 2016)
• Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
• Lid Adviesraad Internationale vraagstukken en van de daaronder vallende deelraad

Mensenrechten(BUZA)
• Raadsheerin het Gerechtshof Amsterdam
• Lid AdviescommissiesAfgesloten Strafzaken (Hoge Raad)
• RedactieT&CStrafrecht en Strafvordering

Dhr. mr. J. Olivier Lid (vanaf 12 december 2016)
• Extern juridisch adviseur bij de gemeente Leiden
• Bestuurslid van de Stichting BeroepsopleidingGemeentejuristen
• Voorzitter van de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK)
• Voorzitter van het LeidschJuridisch Genootschap
• Bestuurslid jvice- voorzitter van de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof, Leiden
• Secretaris van de Stichting Universitaire Woonwijk "Boerhaave"
• Voorzitter van de Vereniging van Appartementseigenaren complex

Haarlemmerstraat 73
• Bestuurslid en Voorzitter (per 1 januari 2017) van de Stichting WOZ-fonds

Dhr. drs. E.J.F.B.van Huis Lid
• Lid Bestuur van Kunsten '92, Amsterdam
• Lid Bestuur van het Caribbean Netherlands Science Institute
• Lid Raadvan Toezicht van de Cultuureducatiegroep, Leiden
• Lid Bestuur van het Rathenau Instituut, Den Haag
• Lid Commissie Natuur van het Prins Bernhard Fonds,Amsterdam
• Vicevoorzitter van de Raadvan Toezicht van Paradiso,Amsterdam



8

Dhr. drs. K.J. Schoonderwoerd Lid
• Algemeen directeur MuseumVolkenkunde / Tropenmuseum / Afrika Museum
• Voorzitter Dansersfonds '79
• Lid Raadvan Toezicht NederlandsFondsPodium Kunsten
• Lid BenoemingsadviescommissieRaadvoor Cultuur
• Lid BenoemingsadviescommissieRestitutiecommissie

Dhr. prof. dr. LB. Smits Lid
• Hoogleraar Letteren en culturen van Japan, Universiteit Leiden.
• Voorzitter bestuur Isaac Alfred Ailion Foundation
• Voorzitter NederlandsGenootschapvoor JapanseStudiën (NGJS)
• Lid RedactieraadLeidenUniversity Press
• Lid Bestuur Stichting Filter

Medewerkers in dienst van de Stichting SieboldHuis
Mevr. S. Bouhuis Secretaresse/Officemanager(0,67 fte),

per 1 mei 2016
. Mevr. drs. K. Forrer CoördinatorJapan(0,44 fte),

per 1 januari 2012
• Gastonderzoeker Boekwetenschapen Handschriftenkunde, Universiteit van

Amsterdam
• Lid Drie October Vereeniging
• Lid Nederlandseboekhistorische vereniging
• Projectmedewerker bij Study of the Siebold Family Collection and Other Material

Collected in Japan and taken Overseas in the 19th Century (National Museumof
JapaneseHistory and Folklore).

Mevr. M.E.C.Goos Coördinator communicatie, Pr en educatie (1 fte),
per 1 februari 2013

Mevr. B. Komor Secretaresse/Officemanager (0,67 fte),
tot 1 april 2016

Dhr. drs. D.N.W. Raatgever Coördinator musealezaken (0,88 fte),
per 1 augustus 2006

• Lid Society of JapaneseArts
• NederlandsGenootschapvoor JapanseStudiën (kascommissie)
• LeidseAlumni Kai "Van hier tot Tokyo" (alumnivereniging Japanologen)
• Lid Drie October Vereeniging
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Mevr. E.O. van der Wind-Hamill Coördinator Vrienden (0,22 fte),
per 1 maart 2014

• Bestuurslid Nederland-JapanVereniging
• Lid LeidseAlumni Kai "Van hier tot Tokyo"
• Lid Society of JapaneseArts
• Lid Drie October Vereeniging
• Freelanceeditor en vertaler

Medewerkers externe inhuur in 2016
Winkel/Kaartverkoop
Mevr. E. Dikkes
Mevr. M. Feikens
Dhr. F. Floris
Mevr. P.Ouweleen
Mevr. K.T. Ouwerkerk
Mevr. C.H. Stikkelorum
Mevr. E.Trimp

Boekhouding
Dhr. E.P.V.M.Nefkens

Beveiliging
WMWDienstverlening

Ondersteuning directeur met fondsenwerving en projecten
Dhr. drs. J. Tange

Rondleiders
Mevr. A. van Dijk
Dhr. J. Gaasenbeek
Mevr. L. Hurkxkens
Mevr. M.P. de Jong-Hartogs
Dhr. S. Kunimori
Mevr. Y. Kunimori
Mevr. A. Roquas
Mevr. M.C.C.Teune
Mevr. M. Wennink
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Vastevrijwilligers
Mevr. M. Bartels
Dhr. J.M. van Driel
Mevr. N. van Lit-Suzuki
Dhr. H. Meijeraan
Mevr. M.C.C.Teune
Dhr. O. Van der Wind

Coördinatie vrijwilligers ikebana (Ikenobo-School)
Evenementen
Ikebana (Ohara-school)
Fotografie bij evenementen
Tuinbeheer
Tuinbeheer, evenementen en chauffeur

Tijdelijke vrijwilligers
Mevr. S. Hemerik Educatie
Mevr. T. Kramer Tentoonstellingen

Stagiaires
Mevr. B. de Wilde Japanmarkt
Mevr. L. Bueno de Mesquita Algemene stage

Raad van Advies
Voorzitter
Dhr. mr. E. F. Jacobs

Leden
Dhr. M.P.van Aelst
Dhr. E. Alberda van Ekenstein
Dhr. mr. J.G. Bax
Dhr. ir. J.E.J. van Bergen
Dhr. prof. dr. H. Beukers
Dhr. prof. dr. W.J. Boot
Dhr. prof. mr. L.J. Brinkhorst
Mevr. prof. dr. K.J. Cwiertka
Dhr. prof. dr. M. Forrer
Dhr. drs. SJ. van der Goot
Dhr. T. Gotoh
Dhr. prof. dr. W.R. van Gulik
Dhr. mr. J.P. Hanse
Dhr. H. Inomata (vanaf maart 2016)
Dhr. M. Kadoya (tot aug 2016)
Dhr. M. Kasuga
Dhr. dr. J.P. Lamers
Dhr. drs. H. Van der Loo
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Dhr. mr. G.J. Mantel
Dhr. N. Matsumoto
Mevr. drs. T.L. Masson-Zwaan(tot juni 2016)
Dhr. R. LJ.M. Molijn
Dhr. M. Murakashi
Mevr. R. Nagasaki
Dhr. S. Okada (vanafmaart 2016)
Dhr. prof. dr. H. Owada
Dhr. drs. H. Pabbruwe
Dhr. dr. W.G.J. Remmelink
Dhr. J. J.N. Rost Onnes
Dhr. Saito (vanafjuli 2016)
Dhr. T. Sako
Dhr. A. Sakuma
Dhr. M. Sana
Dhr. prof. dr. M.T.M. Segers
Dhr. H. Soanes
Dhr. mr. J.W. Sodderland
Dhr. prof. dr. J.A. Stam
Mevr. E.J.Stoel
Dhr. T. Suzuki
Dhr. Y. Tatsumi
Dhr. M. Tachikawa (tot maart 2016)
Dhr. H. Tamai
Dhr. T. Tsuchida
Dhr. T. Uchino
Dhr. dr. W.M. Visser 't Hooft
Dhr. mr. I. van Waesberghe sr.
Dhr. T. Yano (tot juli 2016)
Dhr. M. Yamazawa
Mevr. prof. dr. C.J.M. Zijlmans
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Exploitatiesubsidie

Japanmuseum SieboldHuis ontvangt jaarlijks € 450.000 voor de periode
2009-2018. Dit bedrag is gelijkelijk verdeeld, afkomstig van de ministeries van
Buitenlandse Zaken (BuZa), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap (OCW). Het ministerie van Buitenlandse Zaken fungeert als contact
voor Japanmuseum SieboldHuis. In aanvulling hierop draagt de gemeente Leiden
jaarlijks € 75.857 bij en wordt in het kader van een overeenkomst met de
Universiteit Leiden jaarlijks € 34.034 verkregen. Dit budget wordt aangevuld door
inkomsten uit entreegelden, museumwinkel, boekingen, sponsoring en verhuur
van kantoorruimte aan Hotei Japanse Prenten, de Universiteit van Nagasaki en de
six-ERS (vanaf augustus 2016).

Exploitatieresultaat en financiële positie

In 2016 sluit de staat van baten en lasten met een positief saldo van € 33.257. Dit
komt onder meer door de stijging in de bezoekersaantallen en binnengehaalde
fondsen- en sponsorgelden. De dotatie van de algemene reserve bedraagt
€ 134.470 (positief). De uitgaven voor SieboldHuis 2.0 zijn afgerond waardoor de
daarvoor bedoelde bestemmingsreserves (totaal € 101.025) zijn opgeheven en
overgeboekt naar de algemene reserve.
In totaal is er in 2016 een bedrag van € 141. 772 geïnvesteerd in SieboldHuis 2.0
[In 2015 is er € 72.710 geïnvesteerd in SieboldHuis 2.0].
De hoogte van de algemene reserve bedraagt in 2016 € 229.978. Deze algemene
reserve is gevormd voor het continuïteitsbehoud van de Stichting na 2018.
Voor in de toekomst te verwachten onderhoud vindt jaarlijks een dotatie plaats
aan de voorziening voor groot onderhoud van € 26.785. Met de subsidiegevers is
overeengekomen dat er jaarlijks minstens € 10.000 aan sponsorwerving wordt
besteed om de eigen inkomsten van het SieboldHuis substantieel te verhogen.
Aan deze afspraak is in 2016 voldaan.

De winkel vertoont een positief saldo (met een gemiddelde uitgave van € 2,19 per
bezoeker aan Japanmuseum SieboldHuis, waarbij de Japanmarktbezoeker niet is
meegerekend). Ondanks dat musea en instellingen steeds meer aanspraak doen
op dezelfde fondsen en sponsoren en de concurrentie fors is, hebben de
inkomsten uit evenementen en sponsoring door actieve werving en inzet van de
directeur-bestuurder en haar medewerkers in 2016 geresulteerd in € 192.130.
Tevens zijn er veel diensten en producten om niet geleverd.
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Bijdragen sponsoren, fondsen, bedrijven en particulieren

In 2016 is er € 192.130 binnengehaald aan sponsor/fondseninkomsten en
daarnaast € 6.683 aan bijdragen van vrienden, mecenassen en schenkingen in
natura.

AstelIas B.V. heeft zich voor vijf jaren (2015 tot en met 2019) aan ons
gecommitteerd als sponsor voor € 100.000 per jaar.

AstelIas B.V.
Zorg en Zekerheid
Panasonic Biomedical Sales Europe B.V.
Universiteit Leiden/NWO
Isaac Alfred Ailion Foundation
Siebold collectie fondsen
JEC Fund

Nagasaki Bus
Japan-Netherlands Society of Nagasaki
National Institute for the Humanities
Tokyo
Siebold Collectie Fondsen

€ 100.000 (Educatie)
€ 2.000 (Binnenstebuiten)
€ 10.000 (Binnenstebuiten)
€ 5.000 (Te mooi om weg te gooien)
€ 9.375 (Siebold Conferentie 2016)
€ 10.400 (Siebold Conferentie 2016)
Yen 2.000.000 (Siebold Conferentie
2016)
Yen 100.000 (Siebold Conferentie 2016)
Yen 100.000 (Siebold Conferentie 2016)
Yen 523.813 (Siebold Conferentie 2016)

Yen 100.400 (Siebold Conferentie 2016)

Overlap sponsor/fondseninkomsten 2015/2016
Prins Bernhard Cultuurfonds/
Tjerk Jan Buchter Fonds
Cultuurfonds Leiden

€ 10.000 (Fuji)
€ 1.500 (Fuji)

Overlap sponsor/fondseninkomsten 2016/2017
Prins Bernhard Cultuurfonds/
Tjerk Jan Buchter Fonds € 10.000 (Kunisada)

Sponsoring in natura
Nederlandse Ambassade in Japan

Mevr. Kunie Jinnai
Anoniem
Herman van de Made

Fuji Film

Aon Nederland

Cake Siebold Conferentie 2016 t.W.V.
Yen 37.800
Japanse speelgoed (Educatie)
Japanse boeken en prenten (Educatie)
Japanse sluitsteen 'Sekimori ishi'
(Educatie)
Afdrukken foto's (Foto-expositie 'Japan
& Nederland')
Deelname van directeur aan Dujat diner
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Mecenassenvan Japanmuseum SieboldHuis 2016 (schenking van circa € 500 of
meer):

Dhr. en mevr. LJ.B. Brinkhorst
Dhr. E. F. Jacobs
Dhr. T. Nakamura
Mevr. K. Schiermeier
Mevr. E.Wessels

€ 500
€ 500
c 565,97
€ 500
€ 500

Mecenassenvan het SieboldHuis 2016 (bijdrage op andere wijze, niet opgenomen
in de resultatenrekening):
Dujat lidmaatschap € 750 (met gesloten beurzen)

Toekomst Japanmuseum SieboldHuis

De subsidie van de drie Ministeries (€ 450.000) loopt tot en met 31 december
2018.
In 2016 heeft LAgroup heeft in opdracht van directuur-bestuur en haar Raadvan
Toezicht meerdere onderzoeken uitgevoerd met het oog op de levensvatbaarheid
van het Japanmuseum na 2018.
Op 3 maart 2016 heeft LAgroupeen eindrapportage 'Toekomstvisie' uitgewerkt.
Op basis hiervan zijn er op 5 juli 2016 in de conceptrapportage 'Uitwerking
voorkeursscenario's SieboldHuis' twee toekomstscenario's uitgewerkt: 'Japan toen
& nu' en een Japan Experience. Hierbij kwam 'Japan toen & nu' als meest
levensvatbare toekomstscenario voor JapanmuseumSieboldHuis uit het
onderzoek. In de eindrapportage 'Japanmuseum SieboldHuisToekomstvisie' van
21 november 2016 is ook het scenario 'Mooi Japan' meegenomen. Hierbij kwam
nog steeds 'Japan toen & nu' het beste uit het onderzoek. Tot slot is er in de
rapportage van 21 november 2016 uiteindelijk toch gekozen voor het scenario
'Mooi Japan' omdat het een scherpere demarcatie oplevert van de positionering en
activiteiten van het SieboldHuis enerzijds en het MuseumVolkenkunde anderzijds
op het gebied van Japan. Op 17 december heeft LAgroupook op verzoek van het
SieboldHuiseen mogelijk profiel voor de Raadvan Toezicht geschetst op basis van
de GovernanceCodeCultuur. In 2017 zal dit door de directeur-bestuurder en
Raadvan Toezicht verder uitgewerkt worden.
Door de inspanning van directeur Schiermeier en inzet van D66 voor behoud van
cultuur en historisch erfgoed krijgt Stichting SieboldHuis in 2019 en 2020 een
overgangsregeling van €300.000,- per jaar van het ministerie van OCWen zijn er
vanaf 2021 mogelijkheden om deel uit te gaan maken van het cultuurstelsel.
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Pr en Marketing 2017

Het JapanmuseumSieboldHuiswerd in 2016 door een recordaantal bezoekers van
44.155 mensen bezocht. Dit goede resultaat is vooral te danken aan het
inhoudelijk attractieve tentoonstellingsprogramma met ruim 250
(tentoonstellings-) gerelateerde activiteiten. Daarnaast hebben grote
evenementen zoals de negende SieboldHuisJapanmarkt (8.300 bezoekers) en
Museumnacht (2.027 bezoekers) bijgedragen aan dit resultaat.
Verder zijn het JapanmuseumSieboldHuis, de tentoonstellingen, de directeur en
haar medewerkers veelvuldig in de media geweest zowel in Japan (onder andere
bij TV-Tokyo, Fushigi Hakken, NHKNewsWeb en de JapanTimes) als in
Nederland (o.a. VPRO'sNooit meer slapen, NPO1, 2, 3 Ster, RadioWest). Verder
waren er interviews in tijdschriften, dagbladen en op televisie over de
tentoonstellingen, de Japanmarkt en de iso= sterfdag van Philipp Franzvon
Siebold. Tevens werd er in de media-aandacht besteed aan de Sieboldlelie die
door het SieboldHuisaangebodenwerd aan burgemeester Taue van Nagasakien
de succesvolle io= Siebold Collectie Conferentie.
Via de SieboldHuiswebsite, de nieuwsbrief, Facebooken Twitter kreeg men tevens
informatie over het museum en haar activiteiten.
In 2016 is JapanmuseumSieboldHuisgestart met een GoogleGrants campagne.
Dit heeft een conversie van 71% nieuwe bezoekers op www.sieboldhuis.org
opgeleverd. De website had 323.729 pageviews, door 75.837 unieke gebruikers.
76% van onze website bezoekers komen uit Nederlanden de overige bezoekers
komen uit het buitenland (Engelstalig 16,5%, Overige 7,5%).
Twitter.comjsieboldhuis heeft 2.813 volgers. Directeur Schiermeier twittert ook
vanuit een eigen account en ook haar tweets worden door 670 mensen gevolgd.
Op Facebookheeft JapanmuseumSieboldHuis in 2016 2.863 'likes', 2.812
'followers' en 1.959 'check-ins' gehad. Het aantal Vrienden van Japanmuseum
SieboldHuis is gegroeid naar 130 abonnees. De nieuwsbrief werd in 2016
maandelijks naar 2.086 mensen gemaild. Via deze mailinglijst, inclusief de
perslijst heeft JapanmuseumSieboldHuis in 2016 30.072 contactmomenten met
de abonneesgehad.

Bij iedere tijdelijke tentoonstelling werd een Mupi-campagnevan twee weken
gehouden in de stad. Bij de tentoonstelling 'Binnenstebuiten. Kimono's van Mieke
de Waal' stond de gevel van JapanmuseumSieboldHuis in de steigers vanwege
grootschalig onderhoud, een uitgelezen kans om een geveldoek (van 5xl0 meter)
op te hangen ter promotie van de tentoonstelling. 'Arita. Schilderijen van Debora
Makkus', 'Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo' en 'Kunisada. Drama en
schoonheid' kregen extra aandacht middels een grootschalige landelijke
Muppencampagnemet in totaal 386 vlakken op en rond de NS-stations.
In de stationshal Leiden hing een bijna twintig meter lange banner om de Fuji
tentoonstelling te promoten. Daarnaast werden er per tentoonstelling 580
uitnodigingen voor de opening, 2.5000 flyers en 250 posters (A2-formaat)
verspreid.
In 2016 heeft het SieboldHuissamen met de Persgroepeen advertentiecampagne
in het cultuurkatern van de Volkskrant, AD, Trouwen Paroolgeplaatst. In totaal
zijn er 15x4 advertenties in bovenstaande kranten verschenen ter promotie van
de tijdelijke tentoonstellingen. Sinds begin december rijdt er een SieboldHuisCity
Shuttle bus door de Stad. Dit draagt bij aan een grotere naamsbekendheid van
het Japanmuseum in de stad. Voor de herdenkingsdag van de rso= sterfdag van
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Siebold heeft het SieboldHuiseen logo laten ontwerpen voor alle deelnemende
partijen en organisaties.

Ook in 2016 heeft JapanmuseumSieboldHuisdeelgenomen aan de Open
Monumentendagen, De LeidseMuseumnacht, de Amsterdamse Uitmarkt, het
Museumweekenden de 50+Beurs in de Jaarbeurs Utrecht om zichtbaar te zijn bij
een groot (en nieuw) publiek. In een gezamenlijke campagne met de Leidse
musea is er een culturele Uitagenda verschenen in de NRC-bijlage. Met dit
gezamenlijke katern werden de Leidsemusea en JapanmuseumSieboldHuis onder
de aandacht gebracht. Daarnaast is er in samenwerking met Leiden Marketing een
reeks tv-commercials uitgezonden op NPO1,2,3 en de zenders van Brandelli. Dit
heeft een uiteindelijk bereik van 2.132.680 kijkers opgeleverd. Er zijn
SieboldHuis-Smarticiesop nu.nl verschenen. Dezeadvertorial bracht 4.461.926
impressies op en 2.888 interacties naar www.sieboldhuis.org. Aan de smarticles
en de tv-commercials werd een social mediacampagne gekoppeld, wat voor het
SieboldHuis743 views en 696 unieke kijkers en 1.555 weergaven op LinkedIn
opleverden.

Eenbijzondere gebeurtenis was het bezoek van de T-Rex aan het SieboldHuis
voor de opnames van de LeidseCultuurcampagne. De campagne bestond uit een
20 seconden lange tv-commercial waarin de LeidseT-rex Trix de stad en musea
ontdekt. Elk museum had een eigen 'tag-on' van 10 seconden.Totaal werden in
de periode september-oktober ruim 1.200 spots uitgezonden! De commercials
waren onder andere te zien op National Geographic, Discovery Channel, Fox,
Eurosport en op NPO1, 2 en 3. Daarnaast werd een grootschalige onlinecampagne
gestart op onder meer nu.nl,
Ook zijn er in samenwerking met LeidenMarketing twee stadsgidsen met
plattegrond ontwikkeld en verspreid op culturele en toeristische locaties. De
tentoonstellingen en activiteiten van JapanmuseumSieboldHuiswerden ook in de
maandelijkse Uitagenda in het Leids Nieuwsbladmet een oplage 220.000
exemplaren opgenomen.

Onderhoud en inrichting (SieboldHuis 2.0)

In 2016 is, naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, de herinrichting
van de Europakamer en de Japankamer afgerond die in 2015 was gestart.
De voormalige Schatkamer en Kaartenkamer op de eerste verdieping zijn volledig
omgebouwd tot tijdelijke tentoonstellingsruimte. De vitrines uit de schatkamer
hebben een nieuwonderdak gevonden bij het Sarawak museum in Maleisië. Het
meubel uit de kaartenkamer is geschonken aan het nieuwopgerichte museum
Strips! in Rotterdam. De eerste tijdelijke tentoonstelling in de nieuwe ruimte
opende op 10 september 2016.
In de Panoramakamer is een meubel gemaakt voor een nieuwe presentatie van
kaarten uit de collectie van Siebold, ook voor de hond van Siebold is een nieuwe
vitrine gemaakt.
In de eerste helft van het jaar zijn er door de eigenaar van het pand, het
Rijksvastgoedbedrijf, uitgebreide werkzaamheden uitgevoerd. De dakgoten zijn
vernieuwd en een gedeelte van de dakpannen is vervangen. Het hele pand is
buiten geschilderd. Er zijn aanpassingen uitgevoerd ten bate van de
brandveiligheid zodat het pand aan de nieuwste normen voldoet. De keuken op de
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eerste verdieping is vervangen en er is ook een nieuwe loper gekomen op de
eerste verdieping. Er zijn nieuwe meubels gemaakt en gekocht voor zowel de
Europakamer als de Japankamer. Ook is de wegbewijzering in het hele museum
verbeterd en zijn er beeldschermen gekocht voor entree en Europakamer. Verder
is er een audiotour in drie talen gekomen bij de vaste Siebold-tentoonstelling.
Daar de ruimte op de derde verdieping in augustus 2016 verhuurd is aan de Six
ERS, is het kantoor van het SieboldHuis verplaats naar een van de kamers die
Hotei Japanese Prints tot dat moment huurde.

Activiteitenverslag 2016
Het activiteitenverslag omvat het prestatieoverzicht 2016 met toelichting. De
tentoonstellingen met bijbehorende activiteiten worden belicht. Vervolgens wordt
ingegaan op educatieve en wetenschappelijke activiteiten en ook op bijzondere
evenementen. Tot slot op partners en de rol van het SieboldHuis als
informatiepunt Japan-Nederland.

Prestati eave rzi cht

2016 2015 2014 2013

1. Tentoonstellingen 8 8 9 10
2. Schoolgroepen 45 50 26 28
3. Bezoeken 44.155 43.921 38.580 35.438
3.1 Japanse bezoekers 1.715 1.669 1.769 2.133
3.2 Scholieren, Museum & 990 1.223 671 688School
3.3 Scholieren, overigen 1.230 1.117 1.358 966
4. Lezingen, seminars, 35 27 36 29symposia
5. Rondleidingen 76 73 127 67
6. Borrel, recepties 19 12 15 13
7. Vergaderingen 6 10 12 6
8. Filmvertoningen 12 45 15 20
9. Demonstraties en 104 64 91 108workshops
10. Lezingen op locatie 41 21 47 29
11. Winkelomzet € 78.660,00 € 74.544,00 € 72.114,00 € 50.037,00

NB. Bezoekersaantal2016 inclusief Japanmarkt (8.300)
NB. Bezoekersaantal2015 inclusief Japanmarkt (9.754)
NB. Bezoekersaantal2014 inclusief Japanmarkt (9.000)
NB. Bezoekersaantal2013 inclusief Japanmarkt (8.400)
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Toelichting op het prestatieoverzicht
Het Japanmuseumwordt steeds bekender in Nederland. Dit is te zien aan de
stijging in de totale bezoekersaantallen. Het aantal deelnemers aan Museum&
School is iets afgenomen maar het aantal individueel komende scholieren en
Japanners is weer gestegen. Er zijn meer rondleidingen gegeven en de lezingen op
locaties buiten het SieboldHuis zijn bijna verdubbeld. Ook de winkelomzet is weer
toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

JapanmuseumSieboldHuis raakt ook steeds bekender als kenniscentrum. Men
weet ons te vinden met allerlei vragen met betrekking tot Japan. Dewinkelomzet
is tevens toegenomen door het stijgende bezoekersaantal en het goede aanbod
van boeken, tentoonstellingscatalogi en snuisterijen.

Tentoonstellingen

Naast de vaste tentoonstelling over Siebold met werken uit de collecties van
Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Museumvan Wereldculturen en de
Universiteit Leidenop de begane grond, heeft JapanmuseumSieboldHuis in 2016
een gevarieerd tentoonstellingsprogramma aangeboden op de eerste en tweede
verdieping. Er zijn acht tentoonstellingen geweest: zeven in de tijdelijke
tentoonstellingsruimtes en daarnaast een tentoonstelling in de corridor op de
begane grond.

Fuji. Iconische berg in beeld

Van 11 december 2015 tot 6 maart 2016, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte.
Wegenssucces verlengd tot en met 27 maart 2016. Bezoekersaantal in deze
periode: 13.516 bezoekers.

Van 10 december 2015 tim 27 maart 2016 gaf
JapanmuseumSieboldHuismet de tentoonstelling
'Fuji. Iconische berg in beeld' een veelzijdige blik

, op de heilige vulkaan aan de hand van meer dan
140 werken. Topstukken van de grote
prentkunstmeesters Hokusai en Hiroshige
stonden in deze tentoonstelling centraal. De berg
Fuji is het beroemdste en meest dominante
landschappelijke element van Japan. De conische

I berg met besneeuwdetop ligt een kleine honderd
kilometer ten zuiden van Tokyo. Met 3.776 meter
hoogte en een omtrek van vijftig kilometer is de
hoogste berg van Japan vanuit de wijde omtrek
te zien. Het uitzicht op Fuji-san is nooit hetzelfde,
de aanblik verandert van dag tot dag en van
seizoen tot seizoen. Geenwonder dat de
slapende vulkaan de verbeelding al eeuwen
prikkelt. Schrijvers, dichters, schilders,
prentkunstenaars en fotografen werden
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oneindig geïnspireerd door de heilige berg. Fuji werd bezongen,
beschreven, afgebeeld, beklommen en vereerd en ontwikkelde zich tot
het natlonaletcoon van Japan. Dezetentoonstelling gaf een overzicht
met werken van een dertigtal kunstenaars uit de 18de tot en met de
20ste-eeuw die de berg vereeuwigden in de prentkunst. Magnum
fotograaf Chris Steele-Perkins en fotografe Asako Narahashi gaven een
actuele kijk op Fuji-san.
Grote meesters van de Japanseprentkunst, Hokusai en Hiroshige,
spelen de hoofdrol. Katsushika Hokusai (1760-1849) en Utagawa
Hiroshige (1797-1858), maakten beiden een serie van '36 gezichten op
de berg Fuji'. Hokusai maakte als eerste een serie over de berg Fuji.
Opvallend in deze reeks is zijn gebruik van een nieuw helderblauw
pigment. In Hokusai's prenten speelt de mens -vaak in strijd met de
elementen- een belangrijke rol. De vijftien mooiste werken uit de serie
waren in het eerste deel van de tentoonstelling te zien. In het tweede
deel van de tentoonstelling stonden de prenten van Hiroshige centraal.
Met negentien prenten uit de serie '36 gezichten op de berg Fuji' zag
men de berg vanaf vele verschillende locaties. Hiroshige's stijl
kenmerkt zich door de omkadering van het beeld. Door het gebruik
van witte randen lijkt het alsof de prent is ingelijst en in zijn
composities benadrukt Hiroshige de diepte. De prenten van Hiroshige
hebben een zachte, haast poëtische stijl en geven een duidelijk beeld
van het Japanse landschap.

Deel I: 10 december 2015 tim 24 januari 2016. Fuji met speciale
aandacht voor de werken van Hokusai. Thema's van de prenten en
foto's: Fuji vanuit Edo, de Fuji cultus, het Hollands perspectief, en Fuji
in de 18de en 19de eeuw.

Deel II: 26 januari tim 6 maart 2016. Fuji met speciale aandacht voor
de werken van Hiroshige. In het tweede deel kwamen prenten en
foto's aan bod zoals: Fuji vanuit Tökaidö, Fuji, valk & aubergine en Fuji
in de 20ste en 21ste eeuw.

Publicatie: "FUJI. Iconische berg in beeld" door Chris Uhlenbeck met voorwoord
van Kris Schiermeier. Eigenuitgave van Japanmuseum SieboldHuis.

Gastconservator: Chris Uhlenbeck (selectie prenten).

Sponsors: Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Leidenen Astelias B.V.

Samenwerking: Familie Dorhout, Martijn van Pietersonen Annemarie Zethof van
Ibasho Gallery te Antwerpen, Nihon no Hanga te Amsterdam, MuseumVan
Bommel Van Dam te Venlo, Rijksmuseum Amsterdam en particuliere
bruikleengevers.

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, Chris Uhlenbeck en Ambassadeur
MasaruTsuji.
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Kinderactiviteiten: Speurtocht, kleurplaat en een memoryspel.

Binnenstebuiten. Kimono's van Mieke de Waal

Van8 april tot 29mei 2016, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte 2e verdieping.
Bezoekersaantalin dezeperiode: 6.327 bezoekers.

In de periode van 08 april 2016 tim 29
mei 2016 toonde Japanmuseum
SieboldHuisde tentoonstelling
'Binnenstebuiten. Kimono's van Miekede
Waal'. De 15 soft sculptures van Miekede
Waal zijn gemaakt uit verschillende
materialen en uitgevoerd in verschillende
vormen, veelal geïnspireerd op de
kimono. Elke soft sculpture vertelde zijn
eigen verhaal. Alle kimono's in
'Binnenstebuiten' zijn door hun
inspirerende afbeeldingen op hun eigen
wijze verbonden met het leven van
Siebold.

De tentoonstelling bestond uit vier
thema's: De mens als lijfelijk wezen; Ode
aan de planten; Liefdevoor landkaarten
en waterwegen en Onmetelijke diepten.
Elk object was drager van een verhaal. Bij
kimono 'Binnenstebuiten' stond
bijvoorbeeld het menselijk lichaam
centraal. Dezewas opgebouwd uit zo'n
vijftig verschillende delen beschilderd

canvas en katoen. Elk stuk doek toonde een deel van het lichaam dat
onder de huid schuil gaat zoals organen, cellen en weefsels.

De traditionele Japansekimono vormt al jaren een inspiratiebron voor
antropoloog en hedendaagskunstenaar Miekede Waal (1956). Ze is
gegrepen door de eenvoudige vorm en rijke symboliek van de kleuren
en patronen op kimono's. Door het gebruik van verschillende
materialen en technieken maakt DeWaal ruimtelijke kunstwerken die
doen denken aan kimono's. De kimono's zoals zij deze
driedimensionaal verbeeldt - met gespreide mouwen hangend aan een
stok - roepen door hun vorm ook het beeld op van de mens. Haar
werk is poëtisch, tactiel, schijnbaar kwetsbaar, kleurig, vaak sober van
vorm en met een 'huid' waarop veel te beleven is.
In 2016 stond het Japanmuseumstil bij de 150e sterfdag van Philipp
Franzvon Siebold (1796-1866). Als arts was hij van 1823 tot 1829
gestationeerd op het handelseilandDeshima. Zijn taak bestond niet
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alleen uit het genezen van de zieken, maar hij moest ook zoveel
mogelijk informatie vergaren over Japan. Tijdens zijn verblijf
verzamelde Siebold talloze levende en gedroogde inheemse planten,
dieren en andere naturalia. Hij onderhield er zelfs een botanische tuin.
Bij het aanleggen van zijn collectie werd Siebold geholpen door
patiënten en leerlingen, zo kwam hij zelfs in bezit van verboden
Japanse landkaarten. Alle kimono's uit de tentoonstelling
'Binnenstebuiten' toonden, door hun inspirerende afbeeldingen, op hun
eigen wijze verbonden te zijn met het leven van Siebold.
Dezetentoonstelling reisde door naar Siebold MuseumWürzburg van
21 augustus tot en met 12 november 2016

Gastconservator: Mieke de Waal

Sponsors: AstelIas B.V., Panasonic,Zorg en Zekerheid

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, Henk Hoogsteden, arts Erasmus
MCen voorzitter van de Vereniging voor JapanseKunst (Society for JapanseArts)

Kinderactiviteit: 'ontwerp je eigen kimono'

Te mooi om weg te gooien. Verpakkingsdesign uit Japan

Van 10 juni tot 29 augustus 2016, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte, 2e
verdieping. Bezoekersaantal in dezeperiode: 7.031 bezoekers.

Productverpakkingen vormen een fascinerend
onderdeel van de Japanse
consumptiecultuur. Hedendaagse
technologieën en marketingstrategieën
bepalen grotendeels hun vorm. Het ontwerp
is vaak geïnspireerd op decoratieve motieven
van kunstobjecten uit het verleden. De
esthetiek van verpakkingen wordt ook sterk
beïnvloed door Japansetradities rondom het
verpakken van geschenken. 'Te mooi om weg
te gooien. Verpakkingsdesign uit Japan' laat
zien hoe het heden en het verleden
samenkomen in verpakkingsdesign.

De tentoonstelling toonde drie thema's: 'Het
artistieke Japan', 'De alchemie van alledag'
en 'Verfraaide intenties'. 'Het artistieke
Japan' liet Japanseobjecten van
negentiende-eeuwseverzamelaars zien die
een inspiratiebron waren voor de opkomst
van het Japonisme - een fascinatie met
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Japansekunst, mode en design. Dezeobjecten spelen nog steeds een
cruciale rol in de wereldwijde perceptie van Japansmateriële cultuur.
Dit beeld gaat echter voorbij aan de sociaalhistorische en
technologische veranderingen die de Japanseverpakkingsindustrie de
afgelopen eeuw heeft doorgemaakt.
De introductie van buitenlandse technologieën, materialen en
esthetische concepten heeft geleid tot een duizelingwekkende
verscheidenheid aan ontwerpen. Dezewerden getoond in 'De alchemie
van alledag'. Er werden prijswinnende ontwerpen getoond van een
verpakkingsontwerpwedstrijd die een maal per twee jaar
georganiseerd wordt door de 'Japan PackageDesignAssociation'. Bij
het laatste thema 'Verfraaide intenties' stond het Mitsukoshi-warenhuis
- het meest toonaangevende warenhuis in Japan - en de Japanse
kunst van het inpakken van cadeaus centraal.
Geschenkenvertegenwoordigen een belangrijke vorm van consumptie
in Japan en zijn bijzonder belangrijk voor de omzet van warenhuizen.
De praktijk van het inpakken van geschenken bouwt voort op de
traditie van het verpakken van kostbare voorwerpen, maar in de
hedendaagseconsumptiemaatschappij is het vooral een manier om de
intentie van de gever te benadrukken.
Dezetentoonstelling reisde door naar het MangghaMuseum voor
JapanseKunst en Technologie in Krakau, Polenen was hier te zien van
november 2016 -februari 2017.

Publicatie: "Toa pretty to throwaway - Temooi om weg te gooien - Szkoda
wyrzucic!" door EwaMachotka en Katarzyna J. Cwiertka. De catalogus is
geschreven in de talen Engels, Nederlands en Pools.

Gastconservatoren: EwaMachotka en Katarzyna J. Cwiertka

Sponsors: LeidenAsia Centre, NWOen AstelIas B.V.

Samenwerking: Japan PackageDesignAssociation, Mitsukoshi en Leiden 'stad van
ontdekkingen' en het Manggha Museumvoor Japanse Kunst en Technologie in
Krakau.

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, EwaMachotka, Katarzyna
Cwiertka en ambassadeur Inomata

Activiteiten: workshop 'Furoshiki' en een doorlopende workshop 'Japans inpakken',
documentaire en films
Kinderactiviteiten: 'ontwerp je eigen verpakking' en een workshop 'Japans
inpakken'
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Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo

Van9 september tot 27 november 2016, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte, 2e
verdieping. Bezoekersaantalin dezeperiode: 8.083 bezoekers.

Vanaf 10 september toonde Japanmuseum
SieboldHuis een inspirerende tentoonstelling
waarin een hedendaagsekijk op een klassiek
Japansonderwerp werd gegeven. De
tentoonstelling 'Strijd om de macht. Prenten
van Takeda Hideo' toonde een serie
illustraties prenten van deze hedendaagse
Japansekunstenaar over het klassieke
verhaal van de Genpei-oorlog. Dezeoorlog
(1180-1185) was een conflict aan het einde
van de Heian-periode tussen de families
Taira en Minamoto. Het is sindsdien een
inspiratiebron voor kunstenaars en
schrijvers. OokTakeda liet zich inspireren en
maakte een reeks werken die in deze
tentoonstelling te zien zijn.
Takeda Hideo (1948) staat bekend om zijn
'bizarre beelden'. Zijn werk is vaak
doorspekt met fantasievolle erotiek. De
kunstenaar ziet zichzelf het liefst als
cartoonist, die een flexibele stijl hanteert om
zo zijn boodschapbeter over te kunnen

brengen. Om een breed publiek te bereiken laat Takeda zijn
tekeningen drukken, volgens de silkscreen-techniek. Dezemethode
heeft veel gelijkenis met Japansehoutsneden (ukiyö-e).
Takeda's prenten doen denken aan de heroïsche houtsneden van
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), maar hebben een satirische
ondertoon. Door het gebruik van erotiek en een grafische stijl geeft
Takeda's werk een hedendaagsekijk op de oude strijd. Zoals te zien in
zijn bekendste prent 'Een waaier als doei', waar een naakte vrouw in
een mast hangt en Tamamoto met zijn paard door een zee gevormd
door lichamen waadt. De serie Genpei-prenten van Takeda worden
verder geroemd om de zorgvuldige detaillering en spannende
verbeelding van de strijd om de macht. De werken komen uit de
privécollectie van LaurensJan Brinkhorst.

Strijd om
demacht
Prenten

van
Takeda'
Hideo

10 september
27 november

2016

Publicatie: "Strijd om de macht. Prenten van TakedaHideo" door Dick Raatgever
en Teatske Kramer met voorwoord van Kris Schiermeier. Eigenuitgave van
Japanmuseum SieboldHuis, Nederlands/Engelstalig

Sponsors: Astelias B.V.

Samenwerking: Leiden 'stad van ontdekkingen'
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Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, H.K.H. Prinses Laurentien van
Oranje en Debora Makkus

Activiteiten: Documentaire, films en lezingen
Kinderactiviteiten: Speurtocht met tekenopdracht

Arita. Schilderijen van Debora Makkus

Van9 september tot 27 november 2016, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte, r
verdieping. Bezoekersaantal in dezeperiode: 8.083 bezoekers.

In 2016 vierden wij dat de porselein-industrie in Arita 400 jaar
bestaat. Het uitvoerig gedecoreerdeJapanseporselein uit de Edo
periode (1603-1868) dat via VOe-schepen naar Nederland kwam,
vormde de inspiratiebron voor de serie schilderijen die Debora Makkus
(1972) in opdracht van JapanmuseumSieboldHuis voor deze
tentoonstelling maakte.
Met de tentoonstelling 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus' gaf
JapanmuseumSieboldHuiseen kijk op het werk van kunstenares
Debora Makkus die schitterende realistische stillevens van Japanse
porseleinen objecten heeft geschilderd. Naast elk schilderij werd het
originele object getoond dat als inspiratiebron voor haar schilderijen
diende.

Uit de Siebold-collectie, de collectie van MuseumVolkenkunde, het
Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof,het Groninger Museum
en een privécollectie heeft zij bijzondere objecten geselecteerd die
centraal staan in haar realistische stillevens. De lichtval in de
schilderijen doet denken aan de 17e-eeuwse schilderkunst, maar de
compositie is eigentijds. Soms koos zij ervoor om een detail van het
origineel weg te laten of aan te passenals dit de spanning of harmonie
van het schilderij verhoogde. De techniek en werkwijze van de
kunstenaar werd toegelicht in een film, die speciaal voor deze
tentoonstelling door het SieboldHuiswerd gemaakt. Naast de
gedetailleerde schilderijen werden de originele porseleinen Arita
meesterwerken en enkele Hirado objecten uit de omgeving van Arita
getoond in de tentoonstelling.
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Publicatie: "Arita" door Debora Makkusen Teatske Kramer met inleiding van Kris
Schiermeier. Eigenuitgave van JapanmuseumSieboldHuis.

Sponsors: AstelIas B.V.

Samenwerking: Leiden 'stad van ontdekkingen'

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, H.K.H. PrinsesLaurentien van
Oranje en Debora Makkus

Activiteiten: Documentaire, films en lezingen
Kinderactiviteiten : Speurtocht met tekenopdracht

Foto-expositie 'Japan & Nederland'

De twintig beste inzendingen van de fotowedstrijd waren van 28 oktober 2016 tot
12 december 2016 te zien in de corridor op de begane grond. Bezoekersaantal in
deze periode 3.187 bezoekers.

Vierhonderd jaar van handel,
communicatie, culturele en
economische uitwisseling tussen
Nederlanden Japan heeft een
duidelijk stempel gedrukt op
beide landen. De tentoonstelling
'Japan& Nederland' in
JapanmuseumSieboldHuis toonde
20 foto's die deze invloeden
weergeven. De foto's in de
tentoonstelling waren een
onderdeel van een internationale
fotowedstrijd, georganiseerd door
Inclusive Works en Japanmuseum
SieboldHuis, waaraan fotografen

uit zowel Nederland als Japan meewerkten.
De twintig geselecteerde foto's toonden een grote diversiteit aan
thema's als natuur, cultuur architectuur, eten, animatie en design.
De inzendingen vormden een visuele documentatie van de diverse
invloeden die beide landen op elkaar hebben.
Het doel van de fotowedstrijd en de tentoonstelling was het weergeven
van de culturele en internationale betrekkingen tussen Nederland en
Japan. Het gaf inzicht in hoe deze relatie zich manifesteert in de
Nederlandseen Japanse publieke en private ruimtes.

Uit ruim 270 inzendingen had de jury onafhankelijk van elkaar alle
foto's beoordeeld. De jury bestond uit burgemeester van Utrecht, Jan
van Zanen; Wethouder gemeente Leiden, Robert Strijk; Directeur
JapanmuseumSieboldHuis Kris Schiermeier; President van Komori
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International Europe B.V. Akihiro Komori; Directeur Hitachi
Construction Machinery, MakotoYazawaen de tweede secretaris van
de Japanseambassade in Nederland, Rie Nagasaki.
De twintig beste inzendingen van de fotowedstrijd waren van 28
oktober tot 12 december 2016 te zien in de gang op de begane grond.
De tentoonstelling is in 2017 te zien in het Stadhuis van Utrecht en
ook in Nagasakien Hirado te Japan.

Sponsorsvoor de tentoonstelling in het SieboldHuis: AstelIas en Fujifilm.

Samenwerking: Inclusive Works

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier en Laura Coello Eertink

Activiteiten: Diverse rondleidingen en prijsuitreiking aan de winnaar van de
fotowedstrijd

De dingen die voorbij gaan. Fotografisch werk van Casper Faassen

Van9 december2016 tim 4 juni 2017, in de tijdelijke tentoonstellingsruimte, le
verdieping.

Voor deze tentoonstelling heeft JapanmuseumSieboldHuis aan de
Leidse kunstenaar Casper Faassen(1975) gevraagd nieuw werk te
maken. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door de rijke Japanse
cultuur en de bijin (mooie vrouwen) in de prenten van Utagawa
Kunisada. Dit heeft geresulteerd in prachtige melancholieke beelden
van vertrouwde onderwerpen uit de Japansecultuur. 'De dingen die
voorbij gaan' toont Aziatische vrouwen in luxe kimono's, dwarrelende
sneeuwvlokken en voorstellingen van bloeiende kersenbloesem.
Schoonheid en verval is een terugkerend onderwerp in het werk van
Faassen.De tentoonstellingstitel, geleend van Louis Couperusverwijst
ook naar deze tijdelijkheid van dingen. In Japan duidt men de
vergankelijkheid en de daarbij behorende emotie aan als 'mono no
aware'. De tentoongestelde werken zijn opgebouwd uit verschillende
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lagen fotografie en schilderkunst. Hierbij vormt verdwijnen en
verschijnen van het beeld een rode draad. De laag craquelé waarmee
de tijd aan het werk is toegevoegd, benadrukt het contrast tussen
schoonheiden verval.

Sponsors: AstelIas B.V., Prins Bernhard Cultuurfonds I Tjerk Jan Buchter Fonds

Samenwerking: Leiden 'stad van ontdekkingen'

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, Chris Uhlenbeck, Robert Schaap,
Casper Faassen

Activiteiten: Documentaire met Casper Faassenen Kris Schiermeier en
rondleidingen door kunstenaar

Kinderactiviteiten: Speurtocht en memoryspel

Kunisada. Drama en schoonheid

Deell: van 9 december2016 tim 22 januari 2017, Kunisada'smeesterwerken
van 1805 tot 1828
Deel2: van 24 januari 2017 tim 5 maart 2017, Kunisada'smeesterwerken van
1829 - 1865
In de tijdelijke tentoonstellingsruimte, 2e verdieping. Bezoekersaantal: 7.039
bezoekers.

JapanmuseumSieboldHuis toonde vanaf 9 december 2016 tim 5
maart 2017 'Kunisada. Drama en schoonheid'. Nooit eerder werd er
een overzichtstentoonstelling in Europagemaakt van de meest
veelzijdige, succesvolste en productieve Japanseprentkunstenaar uit
19de eeuw. Met deze tentoonstelling heeft het Japanmuseumeen
Europeseprimeur met een allesomvattend overzicht van Utagawa
Kunisada'soeuvre.
Utagawa Kunisada (1786-1865), ook bekend als Toyokuni III, was de
meest productieve en succesvolsteJapansekunstenaar van de eerste
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helft van de 19de eeuw. Kunisada's reputatie oversteeg die van zijn
beroemde tijdgenoten Hokusai, Hiroshige en Kuniyoshi. In zijn lange
carrière van 55 jaar heeft hij zich ontwikkeld als veelzijdig kunstenaar
en was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van zo'n 25.000 prenten.
De meeste van de ruim 150 prenten en schilderingen waren voor het
eerst in Leiden te zien.
Het Japanmuseumeerde de prentkunstmeester 230 jaar na zijn
geboorte met deze overzichtstentoonstelling. Topstukken uit museale
en privécollecties uit de hele wereld waren in bruikleen gegeven voor
deze overzichtstentoonstelling, waarin vrouwen en acteurs centraal
stonden.

'Kunisada. Drama en schoonheid' gaf een chronologisch overzicht,
waarbij verschillende genres voor het voetlicht kwamen. Er waren
prenten van vrouwen in weelderige kimono's, kleurrijke acteurs,
krachtige helden, pure landschappenen thema's als het populaire
verhaal van Genji. Ook surimono, de in kleine oplage gedrukte luxe
prenten omlijst met poëzie, en waaierprenten ontbraken niet in dit
overzicht. Zo ook de gedetailleerde triptieken die Kunisada in
samenwerking met de belangrijkste landschapskunstenaarUtagawa
Hiroshige (1797-1858) gemaakt heeft, waarvoor Kunisadade treffende
portretten maakten en Hiroshige de adembenemende landschappen.
De tentoonstelling was in twee delen te bezichtigen. Met een bezoek
aan beide delen kon de bezoeker de artistieke ontwikkeling van
Kunisadaoptimaal ervaren. Zijn vroegste werken, met als kenmerken
zacht, natuurlijk kleurgebruik en een rustige compositie. Gevolgd door
een intenser en feller kleurgebruik en een complexer beeld naarmate
de jaren verstreken.

Publicatie: "Kunisada, imaging drama and beauty" door Robert Schaapmet
inleiding van Sebastian Izzard en bijdrage van PaulGriffith en Henk J. Herwig.
Uitgave van Hotei Publishing in samenwerking met Koninklijke Brill NV.

Gastconservatoren: Chris Uhlenbecken Robert Schaap

Sponsors: Astelias B.V., Prins Bernhard Cultuurfonds / Tjerk Jan Buchter Fonds

Openingsspeech(in volgorde): Kris Schiermeier, Chris Uhlenbeck, Robert Schaap,
Casper Faassen

Activiteiten: Documentaire, films, rondleidingen en lezingen
Kinderactiviteiten : Speurtocht en kleurplaten
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Sinds september 2009 neemt het
SieboldHuisdeel aan het Museumen
Schoolprogramma van de
Cultuureducatiegroep, dat in de regio

Leidengrote populariteit geniet. In dit kader bezochten 990 basisschoolleerlingen
in 2016 JapanmuseumSieboldHuis. Van januari tot en met december 2016
hebbenwij 45 groepen mogen ontvangen via het programma Museumen School.
De Japanseschool uit Amsterdam, Rotterdam en Brussel brengen ook jaarlijks een
bezoekaan het museum.

CULTUUR
EDUCATI ::GROEP

Nieuwe educatie/essen en Pabo-cu/tuurk/as

In 2016 is het lesprogramma vernieuwd en uitgebreid met als resultaat dat er nu
9 lessen zijn in de leerlijnen : 'Ik en de wereld', 'Kunst', 'Museum' en 'Tijd' geschikt
voor de groepen 5 tim 8:

Groep 5: Leerlijn Ik & de Wereld - Hoewas het leven in Japan?
Leerlijn Kunst - Geishaen Samoerai

Groep 6: Leerlijn Ik & de Wereld - Japan in beeld
Leerlijn Kunst - Stoere helden en schattige beesten.

Groep 7: Leerlijn Ik & de Wereld - Op ontdekkingsreis door Japan
Leerlijn Kunst - Van kimono tot kalligrafie
Leerlijn Museum - Siebolds schatten uit Japan

Groep 8: Leerlijn Ik & de Wereld - Deshima, handelspost in Japan
Leerlijn Tijd - Japan, vroeger en nu

Om de lessen te beoordelen en te evalueren bracht in juni een groep studenten en
docenten van de Pabo-cultuurklas een bezoek aan het SieboldHuis. De lessen zijn
bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Museum.JeugdUniversiteit

(i)~
\'

MUSEUM
JEUGD
UNIVERSITEIT

In 2016 heeft het Japanmuseum SieboldHuis
wederom meegedaanaan de
MuseumjeugdUniversiteit. Kinderen tussen 8-12
jaar volgden dit najaar maandelijks een college in
het SieboldHuisvan verschillende docenten van de
Universiteit Leidenof specialisten op het gebied
van Siebold. De onderwerpen sloten aan bij de
tijdelijke tentoonstellingen of bij de vaste
presentatie. Circa 25 kinderen namen per college
deel.



30

Zondag 11 september: Hoe vechten Japanners burenruzies uit? Door Dr.
Erik Herber
Wat als je burenruzie hebt in Japan?Komt dan net als in Nederland de rijdende
rechter langs? In dit college vertelde Dr. Erik Herber over de verschillende
manieren waarop onenigheid in Japan en Nederlandwerden opgelost.

Zondag 9 oktober: Hoe word je een samoerai? Door Drs. Daan Kok
Sinds de middeleeuwen waren er veel stoere strijders in Japan: de samoerai!
Samoerai droegen een indrukwekkend harnas en helm en mochten als enigen een
zwaard dragen. Ze waren zo machtig dat ze in de Japansegeschiedenisvaak de
baaswaren. Maar hoe werd je eigenlijk een samoerai?

Zondag 13 november: Kan ik Japans leren schrijven en ontcijferen? Door:
Drs. Kris Schiermeier
Tijdens dit college leer je Japans lezen en schrijven: Kanji. In Japan schrijven ze
anders. In plaats van het alfabet gebruiken ze karakters. Kanji is een logografisch
schrift, dit betekent dat elk teken een begrip uitdrukt. Directeur Schiermeier
leerde jonge studenten om Japansekarakters te herkennen, te ontcijferen en na
te schrijven.

Zondag 11 december: Zag het Japanse landschap er net zo uit als op oude
prenten? Door: Prof. Matthi Forrer
De Japansekunstenaar Hiroshige maakte in de
jaren 1830 tot 1850 de mooiste
landschapsprenten. Hoe kwam hij aan zijn
inspiratie? Had hij zoveel gereisd of eerder veel
fantasie? Veel mensen denken dat Hiroshige
onvermoeibaar op reis was met papier en penseel
in de aanslag. Maarwas dat ook zo?

Kinderspeurtochten en kinderactiviteiten
In 2016 is er bij iedere tentoonstelling een product voor kinderen gemaakt, zoals
een kleurplaat en/of een speurtocht (doelgroep 8-12 jaar). Ook waren er creatieve
ontwerpopdrachten voor het maken van een kimono of originele verpakking. Bij

de vaste opstelling zijn er
kinderspeurtochten: één voor de doelgroep
4-7 jaar en één voor de doelgroep 8-12 jaar.
In de schoolvakanties waren er speciale
gratis kinderactiviteiten zoals workshops
Japans inpakken, origami of kumihimo. In de
kelder is een leeshoeken is er tekenmateriaal
beschikbaar om een tekening te maken of
kleurplaat te kleuren en deze vervolgens op
een memobord op te hangen.
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Leids Universiteits Fonds - DiesNatalis voor alumni - juniorprogramma

De kinderen (8 tim 14 jaar) van
deelnemende alumni gingen op
ontdekkingsreis naar Japan! Na een lezing
door prof.dr. 1. B. Smits over 'Hoe vind je
je weg in het oude Japan?' in het
Kamerlingh OnnesGebouw stond een
uitgebreid bezoek aan het Japanmuseum
Sieboldhuis op het programma. Deze
ontdekkingsreis liet de kinderen tijdens een
rondleiding zelf het land van de samoerai
en geisha beleven tussen de voorwerpen
die de arts Philipp Franz von Siebold tussen

1823 en 1830 in Japan verzamelde: lakwerk en keramiek, fossielen, herbaria,
geprepareerde dieren, munten, kleding, oude landkaarten en honderden andere
schatten. Na de rondleiding maakten de kinderen actief kennis met de Japanse
cultuur tijdens workshops manga en origami of kumihimo. Met een eigen kijk op
Japanén een groepsfoto in kimono sloten de kinderen het Juniorprogramma 2016
af in het Kamerlingh OnnesGebouwwaar hun ouders de dies voor alumni
bijwoonden.

lOe Internationale Siebold Collectie Conferentie

Sinds 2006 organiseren wij de jaarlijkse Sieboldconferentie over het leven en het
werk van deze grote Japan-onderzoeker. De tiende conferentie in deze serie werd
gehouden op 20-22 oktober 2016, in Nagasaki,Japan. Eengrote delegatie
Nederlandse, Duitse en Japanseexperts kwamen bijeen om hun onderzoek en
kennis over het leven en werk van Phillip Franzvon Siebold (1796-1866) met
elkaar te delen. Dit jaar was het thema 'Siebolds nalatenschap'. Met trots
presenteerde directeur Kris Schiermeier de succesvolleontwikkelingen van
JapanmuseumSieboldHuiswaar de topstukken uit Siebolds nalatenschap te zien
zijn. De grootste onthulling kwam van ProfessorMatthi Forrer, oud conservator
MuseumVolkenkunde. Na jarenlang onderzoek in de 'Burg Brandenstein Siebold
FamilieArchief' kon Forrer onthullen dat er zes nieuwe Hokusai schilderingen in de
Sieboldcollectie ontdekt zijn. Dit nieuws werd groots opgepakt in de Japanse
media.
Inhoudelijk werd de conferentie samengesteld door Prof. dr. Ohba Hideaki
(Universiteit van Tokio) en Prof. dr. Matthi Forrer (MuseumVolkenkunde).
Het SieboldHuis heeft de volgende sponsors geregeld: Alfred Isaac Ailion
Foundation, Nagasaki Bus, Japan-Netherlands Society of Nagasaki, National
Institute for Humanities Tokyo, JEe Funden de NederlandseAmbassade in Japan.
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Lezingen in samenwerking met Universttelt Leiden

'The disputed issue of the origin of noodles'
Op 22 april 2016 gaf professor FrançoiseSabban (École des Hautes Étudesen

SciencesSociales, Paris), 'Shared Taste' project van
de Kikkoman Chair, in samenwerking met LIAS,
Universiteit Leideneen lezing. Tijdens deze 'Shared
Taste' lezing ging ProfessorFrançoiseSabban
dieper in op het vraagstuk dat voedingshistorici al
voor enige tijd bezighoudt: Wie is de uitvinder van
de noodles?Waren de Italianen eerder met hun
uitvinding van de pasta of waren het de Chinezen,
met hun uitvinding van de noodles?

'JapaneseArt Seminar'
Opzondag 6 november 2016 gaf Prof. Shigemasaeen 'JapaneseArt
Seminar' in JapanmuseumSieboldHuis. Professor Shigemasagaf uitleg
over de materialen, technieken en aspecten die zo typerend zijn
voor nihonga, de Japanseschildertechniek. Eenbelangrijk ambacht in de
Japanse kunst en cultuur.
ProfessorShigemasa Keiji is een gerenommeerde kunstenaar die werkt volgens de
traditionele nihonga techniek en is professor aan de MusashinoArt University,
Tokio.

Primatologen in discussie: Nederland - Japan
De stellingen "Alleen mensen hebben emoties" en "In Japan
hebben robots een ziel" werden besproken door de
primatologen Tetsuro Matsuzawa (Japan) en Jan van Hooff
(Nederland) op 8 maart 2016. Zij toonden dat de evolutie van
de menselijke cognitie kan worden verkregen door onderzoek
naar het gedrag van apen.

Digitaal Woordenboek

JapanmuseumSieboldHuistreedt op als 'host' voor het digitale woordenboek:
Nieuw Japans-NederlandsWoordenboek.

Nagasaki-kamer

JapanmuseumSieboldHuis huisvest sinds maart 2009 de liaison office van de
Universiteit van Nagasaki. Het contract is per 1 januari 2015 verlengd voor een
termijn van drie jaar. Naast het verstrekken van ruimte, verzorgt Japanmuseum
SieboldHuis ook de administratie. In 2016 werd de 'Nagasaki-kamer' bezocht door
(Japanse) studenten, hoogleraren en gebruikt voor bijeenkomsten.



33

Six-ERS kamer

Sinds 1 augustus 2016 hebben 6 Japanse
topuniversiteiten (Chiba University, Kanazawa
University, Kumamoto University, NagasakiUniversity,
Niigata University en Okayama University) de
beschikking over een de zogenaamdeSix-ERS-kamer in
JapanmuseumSieboldHuis. Met enige regelmaat
bezoeken (Japanse) studenten en hoogleraren hun
kamer in het museum. De overeenkomst wordt jaarlijks
verlengd.

Bijzondere evenementen en bezoekers

In 2016 hebben wij in het museum en
daarbuiten fraaie evenementen en
gebeurtenissen gehad. Hoogtepunten waren
de 10e Internationale Siebold Collectie
Conferentie, uitreiking van de Deshima-Ielie
aan burgemeester Taue door directeur
Schiermeier in Nagasaki, Japanmarkt en de
Museumnacht. Tevens hebbenwij belangrijke
gasten uit Japan mogen ontvangen
waaronder een bezoek van Hare Keizerlijke
Hoogheid PrinsesHisako van Takamado. Zij
werd rondgeleid door het museum en was in

het bijzonder geïnteresseerd in de netsuke die Philip Franz von Siebold uit Japan
had meegenomen. Na de rondleiding maakte het gezelschapmet daaronder
oudambassadeursBrinkhorst, Jacobsen De Heer een korte wandeling over het
Rapenburg.
Verder wisten diverse organisaties het museum te vinden voor het vieren van een
feestelijke gelegenheid. Zo was er in mei de viering van het 40-jarig jubileum van
Delamine B.V., een feestelijke dag met rondleidingen, een borrel en een opera.
Ook organiseerde wij voor Erfgoed Leideneen evenement voor al haar vrijwilligers
en hield het NederlandsVerpakkingscentrum haar inspiratiedag in het museum.

150 jaar Siebold

Op 18 oktober 2016 was de herdenkingsdag van de 150e sterfdag van Philipp
Franzvon Siebold (1796-1866). Ook in Japan werd er stilgestaan bij Siebolds
150ste sterfdag met een herdenkingsceremonie in de Kaiunzan Kotaiji te
Nagasaki.Vanwege de 10e Siebold Conferentie was er een grote internationale
delegatie bij deze herdenking aanwezig. Op de Japansetelevisie werd een
reportage uitgezonden over deze eervolle dienst.
Naast het SieboldHuis stond dit herdenkingsjaar ook centraal bij zes botanische
tuinen in Nederlanden bij twee botanische tuinen in Duitsland.
De LeidseHortus botanicus besteedde van 13 mei tim 18 oktober 2016 speciale
aandacht aan de arts, reiziger en onderzoeker, die onder de indruk was van de
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Japansenatuur. Hij introduceerde meer dan 700 soorten in Europa.Tegenwoordig
is 70% van alle struiken en bomen in Nederlandsetuinen, lanen en parken van
Oost-Aziatischeoorsprong. Nog altijd groeien er circa vijftien originele Von Siebold
planten in de Hortus. Tijdens deze tentoonstelling kon de bezoeker van de Hortus
Botanicus het SieboldHuistegen een gereduceerd tarief bezoeken en vice-versa.
In het SieboldHuiswas een speciaal lezingenprogramma rond het thema Siebold.

Nederlandse Deshima-Ielie gedoopt in Japan

Tijdens de feestelijke heropening van Deshima op 20 oktober schonken
JapanmuseumSieboldHuisdirecteur Kris Schiermeier en leliekweker Frans
Langelaaneen speciaalontwikkelde lelie aan burgemeester Taue van Nagasaki.
De officiële doop op 20 oktober van de 'Roselily-Dejima' herdacht tevens de
150ste sterfdag van Philipp Franzvon Siebold (17 februari 1796 - 18 oktober
1866).

Certificaat van uitmuntendheid

In juni 2016 werd bekendgemaakt dat TripAdvisor@
JapanmuseumSieboldHuiseen Certificaat van
uitmuntendheid had toegekend. Het certificaat wordt
uitgereikt aan bedrijven die het afgelopen jaar
uitstekende reizigersbeoordelingen op TripAdvisor
hebben ontvangen. Onder de ontvangers van een
Certificaat van uitmuntendheid bevinden zich
accommodaties, eetgelegenheden en attracties uit de
hele wereld die constant een goede klantervaring bieden.

{mJ
tripadvi sor

DeJapanmarkt

Elk jaar organiseert JapanmuseumSieboldHuis de Japanmarkt ter herinnering aan
het bezoek van de Japansekeizer op 25 mei 2000. Met mooie speechesvan de
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ambassadeur van Japan in Nederland, Hiroshi Inomata, de
Leidseburgemeester Henri Lenferink en Kris Schiermeier
directeur van JapanmuseumSieboldHuiswerd de Japanmarkt
op zondag 15 mei om 12.00 uur officieel geopend door het
oplaten van rode en witte ballonnen. Ondanks de minder
goede weersvoorspellingen bezochten ruim 8.300 bezoekers
deze ge editie van de Japanmarkt. De bezoekers konden alle
facetten van de Japansecultuur ervaren bij de meer dan 50
kramen die culturele en culinaire waren aanboden, zoals
prenten, kimono's, porselein en andere typisch Japanse
producten. Men kon sushi, takoyaki en sake proeven en ook
voor fans van de moderne Japansepopcultuur, zoals cosplay,

manga en anime merchandise, was er genoeg te doen. Kinderen konden zich laten
schminken. De fantasierijk geklede cosplayers wisten het publiek te vermaken en
zijn veelvuldig met de bezoekersvan de markt op de foto gegaan. Ook de
dansgroep 'Raiden Yosakoi' trakteerden de bezoekers in de Hortus botanicus op
spetterende traditionele Japansedans. In het SieoldHuiswerden speed
rondleidingen gegeven langs de vaste Siebold-collectie. Mieke de Waal,
kunstenaar van de tentoonstelling "Binnenstebuiten" gaf in haar Artist Talk
toelichting op haar 15 soft sculptures. In Rijksmuseum van Oudhedenwaren de
hele middag Japansevechtsportdemonstraties van verschillende
sportverenigingen.
Van het begin van het Rapenburg, voor JapanmuseumSieboldHuis, tot en met de
Hortus botanicus stond de gracht helemaal in het teken van de Japanmarkt. Dit
evenement gaf een veelzijdig beeld van de Japansecultuur op zijn best.

Museumnacht
Zaterdag 28 mei 2016 vond de achtste editie van Museumnacht Leidenmet als
thema 'Mysterie' plaats. Geïnspireerdop de collecties stelden de negen Leidse

musea speciaal voor deze nacht een spectaculair
programma samen. Daarnaast werd de hele binnenstad op
adembenemendewijze verlicht, voor een buitengewone
beleving van cultuur in Leiden. Ook Japanmuseum
SieboldHuisopende haar deuren van 20.00 - 01.00 uur.
Bezoekerskonden tijdens Museumnacht in het
JapanmuseumSieboldHuisde mysteries van Japan
ontdekken. Zo was er een optreden van Yosakoi met
aansluitend een dansworkshop, voorstellingen van
PSITheater, ijzingwekkende Japanseverhalen en kon de
bezoeker de geheimen van de Yakuza horen tijdens een
speedlezingof worstelen in een sumopak. In de tuin kon de
bezoeker luisteren naar'Sured Music' en genieten van
Japansehapjes en drankjes.

Museumweek

Van 16 tot en met 24 april was het Nationale Museumweek. Het thema van 2016
was: Ons echte goud! Gedurendedeze week boden wij onze bezoekers de kans
om kennis te maken met het mooiste uit het oude en nieuwe Japan, bijzondere
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objecten, Siebolds collectie en de Kimono's van Mieke de Waal in de
tentoonstelling 'Binnenstebuiten'. De kunstenaar was aanwezig om een
persoonlijke toelichting op haar werk en de tentoonstelling te geven.

Herdenkingsboek Fukushima
Op 13 maart 2011 werd het oosten van
Japan getroffen door een zware aardbeving
met als gevolg een tsunami die niet alleen
15,000 levens eiste, maar ook de kernramp
bij Fukushima veroorzaakte. Het getroffen
gebied bleef grotendeels onbegaanbaar en
veellevens staan nog steeds op zijn kop.
Vlak na de ramp zijn er verschillende acties
opgezet om de getroffenen een steuntje in de
rug te geven, zoals het project 'Duizend
wenspoppetjes voor Japan'. Ter nagedachtenisaan en ter gelegenheid van de
vijfjarige herdenking van de ramp stelde JapanmuseumSieboldHuis een boek
samen met foto's, tekeningen en persoonlijke boodschappenvoor de slachtoffers
van de tsunami. Bezoekers konden een mooie tekening, gedicht of foto maken en
inleveren die op 13 maart in het museum werden gebundeld tot een
herdenkingsboek. Ook kon men ter plekke een boodschapachterlaten. Tevens was
er een presentatie van foto'svan het gebied voor, tijdens en na de ramp.

Schenking brief van Oine aan Alexander
In juni ontving het SieboldHuis via de heer Mizuno, voorzitter van het bestuur van
de Tsukiji Kyoryuuchi Kenkyuukai en voorzitter van Mizuno Pretech, Inc. van de
heer Sekiguchi een kopie van een brief van Oine, dochter van Siebold, gericht aan
haar broer Alexander. Over de toedracht van het vinden van de brief is geen
informatie bekend. Echter is de brief lange tijd in het bezit van de familie
Sekiguchi geweest.
In de brief schrijft Oine over haar dagelijks leven en brengt boodschappenvan
kennissen over aan Alexander. Ook schrijft ze over spullen die verzonden zijn,
geld voor het huis en haar ontmoeting met de vorst van 10, nu bekend al
Uwashima, Shikoku.

Gagaku door Chitose Trio in samenwerking met Universiteit Leiden
In samenwerking met de Universiteit Leidenwerd er
op dinsdag 16 april een voorstelling met authentieke
JapanseGagaku muziek gehouden. Het ChitoseTrio
speelde op traditionele Japanse instrumenten
verschillende muziekstukken. Het publiek kon na
afloop ook proberen de instrumenten te spelen.
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Twee keer werd er een activiteit georganiseerd speciaal voor de Vrienden van
JapanmuseumSieboldHuis. De eerste activiteit in juni omvatte een lezing door
MennoFitski en Jan de Hond de auteurs van het boek 'De Smalle brug'.
Aansluitend was er een borrel. In december werd voor de Vrienden in het kader
van pakjesavond een presentatie en workshop Japans inpakken georganiseerd.

Mitsukoshi in Leiden

De heren Shimizu en Takiguchi van het JapanseMitsukoshi warenhuis kwamen
speciaal vanuit Japan overgevlogen om de tijdelijke tentoonstelling 'Te mooi om
weg te gooien' te bezoeken. Beide heren waren onder de indruk van de
tentoonstelling. Vol bewondering werden de lakdozen en porseleinen flessen
bekeken. De opstelling over het Mitsukoshi warenhuis waarmee de rijke Japanse
cadeaucultuur was toegelicht, werd uitvoerig gefotografeerd voor hun Japanse
collega's.

Borstbeeld Siebold is een Pokéstop

In 2016 was het nieuwe spel PokémonGo niet
meer uit het straatbeeld weg te d enken. Spelers
liepen met hun mobieltje over straat op zoek naar
virtuele monsters. Ook Philipp Franzvon Siebold
werd onderdeel van het spel. Het borstbeeld van
Siebold in de achtertuin van Japanmuseum
SieboldHuiswerd een Pokéstop, een plek om
nieuwe Pokebaliste verzamelen om zo verder te
kunnen spelen.

Uitmarkt 2016 & SOPlusBeurs

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus stond Japanmuseum

l1l:I SieboldHuismet vijf Leidsemusea en Leiden Marketing in het
Museumkwartier op de Uitmarkt in Amsterdam. De bezoeker kon een
portret in manga-stijl laten maken en werd geïnfo rmeerd over
JapanmuseumSieboldHuisen de nieuwe tentoonstellingen 'Strijd om

de macht. Prenten van Takeda Hideo' en 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus'.
Van dinsdag 20 tim zaterdag 24 september was een
vertegenwoordiging van JapanmuseumSieboldHuis
aanwezig op de SOPlusBeurs,samen met Leiden
Marketing, verschillende Leidsehotels en musea.

A,. ..
50 plus beurs
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Meet the Artist: TakedaHideo in gesprek met Matthi Forrer

In september was er een unieke kans om de cartoonist en hedendaagskunstenaar
Takeda Hideo te ontmoeten. Speciaal voor de tentoonstelling 'Strijd om de Macht.
Prenten van Takeda Hideo' was de kunstenaar vanuit Japan naar Leidengekomen.
Hideoging in gesprek met ProfessorForrer over zijn complete oeuvre.
Dertig jaar geleden maakte Takeda de serie Genpei prenten, maar in de laatste
jaren is hij zich meer gaan ontwikkelen als cartoonist en bedreven in sneltekenen.
Hij gaf een demonstratie aan het enthousiaste publiek.

OpenMonumentendag

Het 2e weekend van september stond in het teken van de
landelijke Open Monumentendagen. Het thema in Leiden
was 'Iconen en symbolen' en iconisch architect Arent van
's-Gravesande speelde deze dagen een hoofdrol. Hij
ontwierp de achtergevel van JapanmuseumSieboldHuis.
Beidedagen was een gids in aanwezig die toelichting gaf op
de bijzondere architectuur van het gebouw. In totaal
hebben ruim 1.000 mensen tijdens dit weekend het Japanmuseum bezocht.

Herfstvakantie in 't SieboldHuis

Tijdens de herfstvakantie zijn er diverse
kinderactiviteiten georganiseerd. Via een
spannende speurtocht ontdekten kinderen
details in de schilderijen van Debora Makkus
en het spannende verhaal achter 'De strijd
om de macht' bij de prenten van Takeda
Hideo. Verder werd er veel geknutseld
tijdens de gratis workshop op
woensdagmiddagen konden de kinderen op
zoek gaan naar het personageTikkit.
Hiermee kon een super speciale viptrip naar

museumWonderryck in Twente gewonnen worden.

MissHokusai tijdens Leiden International Film Festival

Het Leiden International Film Festival is één van de belangrijkste filmfestivals in
Nederland voor films op het grensvlak van arthouse en mainstream cinema. In
samenwerking met JapanmuseumSieboldHuis programmeerde het LIFFin
november de prijswinnende animatie 'Miss Hokusai' in bioscoopTrianon
Dezefilm werd speciaal ingeleid door Ivo Smits, universitair docent en expert op
het gebied van Japanse literatuur en film.



Pop up lab & shop Maker Kamer in SieboldHuis

In samenwerking met JapanmuseumSieboldHuis
organiseerde Maker Kamer in de week van dinsdag 15
tim zondag 20 november een pop-up lab en shop in de
kelder van het museum. Makers uit Japan en Nederland
werden aangemoedigd om van gedachten te wisselen,
van elkaar te leren en de bezoekers te inspireren. Het
resultaat en de producten waren in de kelder van
JapanmuseumSieboldHuis te bezichtigingen en aan te
schaffen.
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Lezingen

In 2016 zijn er, naast de eerdergenoemde lezingen in samenwerking met de
Universiteit Leiden, diverse lezingen gehouden zoals:

Silicon Sushi: Het bizarre leven van een jonge kunstenaar in Tokyo -
Vincent Ruijters
Drie jaar geleden is Vincent Ruijters naar Japanvertrokken om zijn carrière als
kunstenaar voort te zetten. Hij begon in het traditionele platteland om daar
Japanste leren. Vervolgens verhuisde hij naar het intense Tokyo om master in
mediakunst te studeren aan de kunstacademie. Daar heeft hij zich
ondergedompeld in de underground-scene, het universiteitsleven en kunstwereld
van Tokyo, met alle gevolgen van dien. Vincent nam de bezoeker mee in zijn reis
de vol cultuurverschillen, grappige momenten van verwarring, verwondering,
eigenaardigheden en schoonheid. Ook vertelde hij over zijn beklimming van de
prachtige Mount Fuji.

De magie van Shikoku - Yvonne Schoutsen
Yvonne Schoutsen liep in de herfst van 2013 de Shikoku Ohenro, een eeuwenoude
route van 1200 kilometer langs 88 tempels, in de voetsporen van de monnik Kobo
Daishi. Het avontuur voerde door bossen, langs vissersplaatsjes maar ook door de
steden in de vier prefecturen van het eiland Shikoku. Hartverwarmende
ontmoetingen op dit indrukwekkende eiland maakten haar reis onvergetelijk en
resulteerden in het boek 'De magie van Shikoku'. Zoals elke pelgrim, eindigde ze
haar pelgrimstocht in kövasan (Wakayama), de heilige berg waar Kobo Daishi in
819 het hoofdkwartier van het Shingon boeddhisme heeft opgericht. Tijdens de
lezing liet Yvonne foto's zien van haar pelgrimstocht en vertelde daarbij over
achtergronden van deze Ohenro.

Hokusai en Hiroshige in SieboldHuis Leiden
DeVrije Academie organiseerde meerdere lezingen over Hokusai en Hiroshige in
JapanmuseumSieboldHuis. Inge Klompmakers behandelde het werk van beide
Japansemeesters en van anderen die hebben getracht de schoonheid van berg
Fuji vast te leggen.
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Fuji en de geschiedenis van de Japanse fotografie- Annemarie Zethof
Foto's van de berg Fuji gemaakt door de Japansefotografe Asako Narahashi en de
Engelsefotograaf Chris Steele-Perkins, waren te zien in de corridors van
JapanmuseumSieboldHuis, en completeerden de tentoonstelling 'Fuji, Iconische
Berg in Beeld'. Aan de hand van foto's van Fuji-san nam fotografisch
kunsthistorica en galeriehoudster Annemarie Zethof de bezoeker mee op een
wandeling door de fascinerende geschiedenisvan de Japansefotografie.

Slapend in eeuwigheid - Willem van Gulik
Vele malen is de indrukwekkende verschijning van de Fuji vereeuwigd in de
traditionele prentkunst van Japan. Eenbijzonder voorbeeld is de prentenserie van
de beroemde kunstenaar Hokusai (1760-1849). In verschillende gezichtspunten
vanuit het omringende landschap brengt hij de Fuji op meesterlijke wijze in beeld,
en laat zien hoe deze iconische berg ook een heel eigen gezicht kan hebben.
Tijdens deze lezing nam ProfessorVan Gulik de bezoekers mee op reis rond Fuji
aan de hand van de prentenserie van Hokusai.

Siebold bloementuin - Carla Teune
De invloed die Siebold heeft gehad op de tuinflora in Europaen Nederland is vrij
onbekend. Maar aan het begin van de negentiende eeuw nam Siebold 700
plantensoorten uit Japan mee naar Nederland. Deze kweekte hij op in zijn tuin in
Leiden. Van de planten die hij in de Hortus botanicus plantte, zijn nu nog circa 15
over. De hortensia, camelia, wisteria, Japanseanemoon en nog vele andere
planten- en bloemensoorten zijn zo door Siebold in de Nederlandsetuin
geïntroduceerd.

Siebolds hofreis - Martien van Oijen
Tijdens de hofreis hield Siebold een dagboek bij, dat hij uitwerkte tot een
reisverslag. Martien van Oijen heeft dit reisverslag vertaald en weet van alles te
vertellen over de ontdekkingstocht door Japan die Siebold in 1826 maakte.

Rood vs Wit: de Genpei oorlog en de vluchtigheid van alles - Ivo Smits
De lezing vertelde het verhaal van de Genpei-oorlog. Dezeoorlog (1180-1185)
was een conflict aan het einde van de Heian-periode tussen de families Taira en
Minamoto. ProfessorSmits gaf in deze lezing de historische toelichting op deze
strijd om de macht.

Lezingen op locatie

Er zijn in totaal 41 lezingen op locatie geweest. Hieronder enkele hoogtepunten:
Het Hof van Nederland toonde de tentoonstelling 'Kaiyo-Maru, Japansoorlogsschip
van Dordtse bodem'. In het kader van 'Kaiyo-Maru' verzorgde Kris Schiermeier
een exclusieve lezing in Het Hof van Nederland. Onder de titel 'Wereldberoemd in
Japan: Siebold, Wie kent hem niet?' nam Schiermeier de bezoeker mee naar een
bekend persoon uit de Japansegeschiedenis, de Beiersearts Philipp Franzvon
Siebold. Dezearts legde tussen 1823 en 1829 een grote verzameling aan van
onder meer Japanseprenten, fossielen, geprepareerde dieren en oude
landkaarten.
Opening op 12 mei in de Hortus botanicus door directeur Schiermeier samen met
prefect Paul Kessler van de tentoonstelling 'Japan en Von Siebold' en op 7
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september heeft de directeur ook een lezing gegeven voor de Vrienden van de
Hortus botanicus.

Partners: Samenwerken en Verbinden

Het SieboldHuisheeft verschillende nationale en internationale
samenwerkingspartners zoals Deshima en het Siebold Memorial Museum, te
Nagasaki,Stad Nagasaki, Siebold GesellschaftWürzburg, Tsuyama Archives of
Western Learning, Tikotin MuseumHaifa, JapanseAmbassade, Gemeente Leiden,
Musea,Universiteit Leiden, het Bedrijfsleven waaronder Astelias B.V. en
educatieve organisaties als Kunstshot en Cultuursjop. Wegens 150 jaar Siebold
was er ook een intensievere samenwerking met de Hortus botanicus in Leiden.
In de voorbereiding op LeidenAsia Year 2017 zet het SieboldHuis zich actief in als
partner.
Er is samenwerking met Cultuureducatiegroep Leiden voor educatieve
lesprogramma's en tevens een samenwerking met LeidenMarketing op het gebied
van Pr en Communicatie.

2016 -2017 Holland& Kyüshü-jaar

In 1600 zetten Nederlanders voor het eerst voet op Japansebodem, op het eiland
KyOshO.KyOshOis de bakermat van een eeuwenlange uitwisseling tussen twee
culturen. In 2016 en 2017 wordt stilgestaan bij de bijzondere en historische band
tussen Nederlanden Japan. Dit gebeurt met het culturele
samenwerkingsprogramma Holland & kvüshü, waarin bestaande en nieuwe
initiatieven extra onder de aandacht worden gebracht.

JapanmuseumSieboldHuis doet actief
mee aan het samenwerkingsprogramma
van het Holland & Kvüshû-jaar in 2016-
2017 met activiteiten, tentoonstellingen
en samenwerkingsprojecten. Zoals
uitwisselingen van scholieren, een
fototentoonstelling en de verschillende
activiteiten rondom de
tentoonstellingen. Initiatiefnemers van
dit programma zijn DutchCulture, de

Nederlandseambassade in Tokio en het consulaat-generaal in Osaka.

Informatiepunt Japan- Nederland

Het Japanmuseum krijgt jaarlijks vele honderden verzoeken om informatie over
Japan: het land, de cultuur, kunst, politiek en economie, activiteiten en dergelijke.
Dezeverzoeken komen binnen per mail of telefonisch. Wij beantwoorden deze
verzoeken of brengen mensen in contact met de juiste persoon. Hierbij werken wij
nauw samen met verschillende experts van de Universiteit Leiden en Japanse
Universiteiten, Nationaal Museumvan Wereldculturen, Naturalis Biodiversity
Center, Hortus botanicus andere musea en (culturele) instellingen zoals de
JapanseAmbassade in Nederland, de NederlandseAmbassade in Japan, Crazy
Initiatives, NFIAen Dujat. Daarnaast geven wij advies op het gebied van Japan



aan andere culturele instellingen zoals aan Inclusive Works, Dutch Culture, Friends
of MacDonald • The Dutch Connection, Boomkwekerij Museum Boskoop en aan
Het Hof van Nederland in Dordrecht.
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"TheSieboldhuis in the Netherlands, which reopened in 2005 after
renovations, plays a major role as a new symbol of Japanese-Dutch
exchange. I hope that the peoples of our two countries, by maintaining a
mutual interest in one another, will be able to further build on their
historical exchangesand develop new cooperative ties. "

Remarksby His Majesty the Emperor at the State Banquet in Honour of Their
Majesties KingWillem-Alexander and QueenMáximaof the Netherlands (October
29,2014)
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Begroting 2017
De volgende begroting over 2017 is vastgesteld door de Raadvan Toezicht van
Stichting SieboldHuis.

Stichting SieboldHuis,
Leiden
26 september 2016

LASTEN2017
Budget

1. Personeel €342.500

2. Afschrijvingen €27.000

3. Huisvesting €263.185

4. Activiteiten €139.000

5. Marketing €65.000

6. Overige kosten €65.100

Totaal C901.785

BATEN2017
Budget

1. Partners €556.034

2. Andere inkomsten €343.000

3. Vrijval
investeringssubsidie €2.000

4. Rente €751

Totaal C901.785

Resultaat C 0-
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BALANS PER 31 DECEMBER
2016
(na resultaatbestemming)

ACTIVA
(in euro's)

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Voorraad
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

31 december 20.16

1

2
3
4

33.607
253.245
307.718

31 december 2015

278.705

594.570

873.275

32.120
205.433
449.267

171.041

686.820

857.861
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PASSIVA 31 december 2016 31 december 2015
(in euro's)

STICHTINGSVERMOGEN 5
Algemene reserve 229.978 95.508
Bestemmingsfondswoordenboek 3.388 3.576
Bestemmingsreservedekking
Investeringen Sieboldhuis 2.0 71.025
BestemmingsreserveSieboldhuis
2.0 30.000

233.366 200.109

VOORZIENINGEN
Groot onderhoud 6 292.345 265.560

LANGLOPENDESCHULDEN 7
Investeringssubsidies 8.000 10.000

KORTLOPENDE SCHULDEN 8
Investeringssubsidies 2.000 3.223
Schulden aan leveranciers 22.039 78.523
Schulden aan kredietinstellingen 2.930
Overige schulden en overlopende
Passiva 315.525 297.516

339.564 382.192

Totaal 873.275 857.861

Jaarrekening 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN Be!;!rotin!;!2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015
(in euro's)

OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten 9
Publieksinkomsten 198.850 231.440 224.444
Overige inkomsten 105.000 173.383 176.018
Totale directe 303.850opbrengsten 404.823 400.462
Indirecte opbrengsten 27.250 48.222 73.531

331.100 453.045 473.993
Bijdragen 10
Subsidies ministeries 450.000 450.000 450.000
Overige 119.334 112.353 120.773subsidies/bijdragen

569.334 562.353 570.773

SOM DER BATEN 900.434 1.015.398 1.044.766

LASTEN
Beheerslasten
Personeel 12 150.300 157.855 156.221
Beheerlasten materieel 13 419.935 503.002 398.931

570.235 660.857 555.152
Activiteiten lasten
Personeel 14 183.700 185.307 185.271
Materieel 15 148.000 136.442 175.916

331.700 321.749 361.187

SOM DER LASTEN 901.935 982.606 916.339

SALDO UIT GEWONE
BEDRIJFSVOERING -1.501 32.792 128.427

Rentebaten en -lasten 11 1.501 465 1.824
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 33.257 130.251

Resultaatbestemming:

Onttrekking bestemmingsfonds
woordenboek 188 1.987
Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve
dekking investeringen Sieboldhuis 2.0 71.025 -71.025
Onttrekki ng/dotatie bestemmingsreserve
Sieboldhuis 2.0 30.000 -30.000

DOTATIE ALGEMENE RESERVE
134.470 31.213

Jaarrekening2016
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KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000) 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 33 130
Mutatie voorziening groot onderhoud 27 27
Afschrijvingen materiële vaste activa 34 25

94 182
Mutatie werkkaQitaal
Mutatie voorraden -2 3
Mutatie vorderingen -48 -72
Mutatie kortlopende schulden -40 68

A 4 181

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in
materiële vaste activa B -142 -72

Toename respectievelijk
afname liquide middelen (A-B) -138 109boekjaar

Verloop liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar 308 446
Liquide middelen begin boekjaar 446 337

Toename respectievelijk
afname liquide middelen -138 109boekjaar

Jaarrekening 2016
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Grondslagen RJK C1.l - Kleine Organisaties-zonder-winststreven

Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandsegrondslagen zoals
vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1.l "Kleine
Organisaties-zonder-winststreven".

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN
RESULTAATBEPALING

Algemeen

Dewaardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, danwel
wanneer zij zijn toegezegd. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die haar blootstelt aan markt- of kredietrisico's. Het betreft slechts financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in deze financiële
instrumenten en heeft procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico
bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van de
stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De reële waarde van de
in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Demateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residu waarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van in gebruik name.

Vorderingen

Devorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorraad

Devoorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.

Jaarrekening 2016
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Reserves

Dealgemene reserve is vrij te besteden.

De bestemmingsfondsen zijn niet vrij besteedbaar. De beperking aangaande
bestemmingsfondsen is opgelegd door derden.

De bestemmingsreserves zijn niet vrij besteedbaar. De beperking aangaande
bestemmingsreserves is opgelegd door de Raadvan Toezicht.

Voorziening groot onderhoud

Devoorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van de
installaties in het gebouw wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een
reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten
laste van de voorziening gebracht.

Langlopende - en kortlopende schulden

De langlopende - en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Subsidies in verband met aanschaf van materiële vaste activa worden opgenomen onder de
passiva onder de langlopende schulden. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de
geschatte levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht. Het relatieve deel dat de totale aanschafwaarde van materiële vaste activa dat
hoger is dan de oorspronkelijke investeringssubsidie betreft het deel van de
afschrijvingslast, dat niet gecompenseerd wordt door de vrijval van de investeringssubsidie.

GRONSLAGENVOOR DE BEPALING VAN HETRESULTAAT

Baten

Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief
toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het
jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

GRONSLAGENVOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in euro's)

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste
activa
Het verloop van deze post is als volgt:

Ontwerp/
Inventaris Automati- Totaalherinrichting etc. sering

Aanschafwaarde 229.269 974.301 103.413 1.306.983
Cumulatieve -229.055 -806.203 -100.684afschrijvi ngen 1.135.942
Boekwaardeper
1 januari 2016 214 168.098 2.729 171.041

Investeringen 88.587 36.666 16.519 141.772
Desinvestering
aanschaf-
waarde -5.500 -5.500
Afschrijvingen -2.932 -25.328 -3.694 -31.954
Desinvestering
cumulatieve 3.346 3.346afschrijvingen
Boekwaardeper
31 december 2016 85.655 9.184 12.825 107.664

Aanschafwaarde 317.856 1.005.467 119.932 1.443.255
Cumulatieve -231.987 -828.185 -104.378afschrijvi ngen 1.164.550
Boekwaardeper
31 december 2016 85.869 177.282 15.554 278.705

Afschrijvingspercentage 10% 10% 20%

2. Voorraad 31-12-2016 31-12-2015

Voorraad boekenen ansichtkaarten 36.144 33.400
Promotiemateriaal en kantoorartikelen 1.300 5.170

37.444 38.570
Af: Voorziening incourante voorraden -3.837 -6.450

33.607 32.120
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3. Vorderingen 31-12-2016 31-12-2015

6.131 696
48.052 45.526
40.598 28.886
69.063 69.063
89.401 63.262

253.245 207.433

Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting
Te vorderen subsidie en sponsoring
Vooruitbetaalde huur
Overlopende vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

4. Liquide middelen

Kas
Gelden onderweg
ABN AMRO Bank N.V. deposito's

4.029
901

302.788

5.303
314

443.650

307.718 449.267

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA
5. STICHTINGSVERMOGEN

Algemene reserve 2016 2015

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

95.508
134.470

64.295
31.213

Stand per 31 december 229.978 95.508

Voor de algemene reserve geldt dat wordt gestreefd naar een solvabiliteit van 40% van
het balanstotaal (ongeveer € 349.000)

Bestemmingsfonds woordenboek 2016 2015

Stand per 1 januari 3.576 5.563
Onttrekking via resultaatbestemming -188 -1.987

Stand per 31 december 3.388 3.576

Dit bestemmingsfonds is gevormd inzake de ontvangen sponsorbijdrage ontwikkeling
Japans/Nederlands woordenboek. Voor het bestemmingsfonds geldt een beperkte
bestedingsmogelijkheid afgegeven door derden.
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Bestemmingsreserve dekking investeringen Sieboldhuis 2.0
___ 2...;...0_16;....2015

Stand per 1 januari 71.025

-71.025Onttrekking/dotatie via resultaatbestemming 71.025

Stand per 31 december 71.025

Dezebestemmingsreserve is gevormd om in de komendejaren de afschrijvingslasten te
dekken van de in 2015 gedane investeringen om het JapanmuseumSieboldHuiste
moderniseren. Deze investeringen zijn gedaan in het kader van het moderniseringsplan
'SieboldHuis 2.0' die in 2015 is aangevangenen in 2016 is afgerond.

Bestemmingsreserve Sieboldhuis 2.0 2016 2015

Stand per 1 januari 30.000

-30.000 30.000Onttrekking/dotatie via resultaatbestemming

Stand per 31 december 30.000

Dezebestemmingsreserve is gevormd om de uitgaven en investeringen te dekken die in
2016 worden gerealiseerd in het kader van het moderniseringsplan 'SieboldHuis 2.0'.
Dezeverplichtingen zijn in 2016 aangegaanen uitgegeven.

6. VOORZIENINGEN

Groot onderhoud 2016 2015

Stand per 1 januari 265.560 238.775

Dotatie ten laste van het exploitatieresultaat 26.785 26.785

Stand per 31 december 292.345 265.560
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7. LANGLOPENDESCHULDEN

53

Investeringssubsidies 31-12-2016 31-12-2015

Fonds1818
Stichting TBI Fonds
ANWBjZimmermanfonds
M. Huizing
Stichting cultuurfonds BouwfondsNed.Gem.
Ministerie van VROM
Stichting Dr Hendrik Muller
The JapaneseChamber of Commerce (JCC)
Ministerie van OC&W
Ministerie van Economischezaken
Stichting K.F. Hein fonds
Diversen
Van der MandeleStichting
Stichting Cultuurfonds
VSBfonds
PrinsBernhard Cultuurfonds 20.000

100.000
40.000
2.500
1.375

10.891
350.000
12.500

200.000
182.000
35.472
6.807
3.500

15.000
2.723

80.000
20.000

Subtotaal 20.000 1.062.768

Vrijval tot en met 31 december
Kortlopend deel

-10.000
-2.000

-1.049.545
-3.223

Totaal generaal 8.000 10.000

8. KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2016 31-12-2015

2.000 3.223
22.039 78.523

2.930
9.527 9.821

248.920 244.200
57.078 43.495

339.564 382.192

Investeringssubsidies
Schulden aan leveranciers
Schulden aan kredietinstellingen
Te betalen loonheffingen
Vooruitontvangen subsidie
Overige schulden en overlopende passiva

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen
In 2002 heeft de stichting een huurcontract gesloten met Dienst DomeinenRegio
Zuid-Holland voor het pand Rapenburg19 te Leiden. De huurovereenkomst gaat in op het
moment van oplevering van het pand en geldt voor een periode van 15 jaar. Dejaarlijkse
huur bedraagt € 138.000 (prijspeil 2016).
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TOELICHTING OP DESTAATVAN BATENEN LASTENOVER2016
(in euro's)

Begroting Realisatie Realisatie
BATEN 2016 2016 2015
9. Directe opbrengsten
PUBLIEKSINKOMSTEN
Entree gelden 128.850 152.780 149.899
Verkopen winkel 70.000 78.660 74.545

198.850 231.440 224.444
OVERIGE INKOMSTEN
Sponsoring 105.000 173.383 176.018

Totale directe opbrengsten 303.850 404.823 400.462

Indirecte opbrengsten
Verhuur kantoorruimte 27.250 29.475 27.601
Catering 18.747 11.930
Benefietdiner 34.000
Totale indirecte opbrengsten 27.250 48.222 73.531

TOTALEOPBRENGSTEN 331.100 453.045 473.993

10. Bijdragen
Subsidie Ministeries 450.000 450.000 450.000

Overige subsidies/bijdragen
Gemeente Leiden
Universiteit Leiden
Vrienden

72.000
34.034
6.000

112.034

70.857
34.034
4.239

109.130

75.045
34.034
4.348

113.427

De subsidie van gemeente Leiden en de subsidie van Universiteit Leiden hebben een
structureel karakter.

Begroting
2016

Vrijval investeringssubsidies
Vrijval investeringssubsidies 7.300

Realisatie
2016

3.223

Realisatie
2015

7.346

Vrijval van deze langlopende post loopt gelijk met de afschrijven van de investeringen
waarvoor de subsidies zijn bedoeld.

Begroting
2016

TOTALEBIJDRAGEN 569.334

11. RENTEBATEN-EN LASTEN
Rente op uitgezette middelen 1.501

Jaarrekening 2016
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562.353

465

Realisatie
2015

570.773
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LASTEN Begroting Realisatie Realisatie
2016 2016 2015

Salarislasten
Lonenen salarissen 208.635 220.464 217.288
Pensioenlasten 13.024 13.591 13.564
Sociale lasten 28.342 29.723 29.517

250.000 263.778 260.369

Personeelskosten (derden)
Directeur 99.457 104.000 103.582
5 Parttime assistenten 150.543 159.778 156.787

Winkelbediende/gids en kantoorpersoneel 60.000 59.951 60.944
Beveiliging 24.000 19.433 20.179
Te presenteren als salarislasten -250.000 -263.778 -260.369

84.000 79.384 81.123

Totale personeelskosten 334.000 343.162 341.492

Te presenteren als

12. Beheerlasten personeel 150.300 157.855 156.221

14. activiteitenlasten personeel 183.700 185.307 185.271

De pensioenregeling is naar haar aard een toegezegde bijdrageregeling. DeStichting heeft
in het geval van een tekort bij de pensioenverzekeraar(AEGONPPIB.V.) geen verplichting
tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

De post "te presenteren als activiteitenlasten personeel" betreft het gedeelte van de
totale personeelskosten,welke direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurendehet jaar 2016 waren gemiddeld 4,0 werknemers in dienst op basis van een
volledig dienstverband (2015: 4,0).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Dezeverantwoording is opgesteld op basisvan de volgende op
Stichting Sieboldhuisvan toepassing zijnde regelgeving: Het algemeneWNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Sieboldhuis is € 179.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden
van de Raadvan Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10%
van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
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Bezoldiging topfunctionarissen

L ~. d t ~ ~II I

bedragen x C 1 drs. K.E.M.B.Schiermeier

Functiegegevens Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Gewezentopfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum 179.000

Beloning 86.685
Belastbare onkostenvergoedingen -

. Beloningen betaalbaar op termijn 6.557
Subtotaal 93.242

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 93.242

'Gegevens 2Ó1S
, Aanvang en einde functievervullinq in 2015 1/1 - 31/12
~Q_mvangdienstverband 2015 (in fte) 1,0

Beloning
..

88.329..

Belastbare onkqstenvergoedingen
.. ..

-
Belonii1genbetaalbeer op termijn 6.018
Totaal bezoldiging 2015 "' 94.347

Toezichthoudendetopfunctionarissen

bedragen x C 1 dhr. l.B. Smits dhr. R. van den mevr. C.P.M.
Berg Cleiren

Functiegegevens Lid RvT Penningmeester Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 12/12

Individueel WNT-maximum 17.900 17.900 16.968

Beloning - - -
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Subtotaal - - -

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging - - -

Gegevens 2Ó1S
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning - - -
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 2015 - - -
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bedragen x C 1 dhr. J.C. Breen dhr. E.J. van Huis
dhr. K.J.
Schoonderwoerd

Functiegegevens Vice-voorzitter Lid RvT Lid RvT
Aanvangen einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 17.900 17.900 17.900

Beloning - - -
Belastbareonkostenvergoedingen - - -
Beloningenbetaalbaar op termijn - - -
Subtotaal - - -

-/- Onverschuldigdbetaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging - - -
Gegevens 2015
, Aanvangen einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

~Beloning - - -
~elastbare onkost~nverg.gedingen - - --
Beloningen betaalbaar op termijn - - --- - -
T01;aal_b~zoldigiQg2015. - - -..

bedragen x e 1 dhr. E.F. Jacobs dhr. J. Olivier

Functiegegevens Voorzitter Lid RvT
Aanvangen einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 12/12 - 31/12

Individueel WNT-maximum 26.850 932

Beloning - -
Belastbareonkostenvergoedingen - -
Beloningenbetaalbaar op termijn - -
Subtotaal - -

-/- Onverschuldigdbetaald bedrag - -

Totaal bezoldiging - -

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 n.v.t.
-

Beloning - n.v.t.
Belastbareonkostenvergoedingen - n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn - n.v.t.
. Totaàl bezoldiging 2015 - n.v.t.

De functies bekleed door de leden van de Raadvan toezicht zijn onbezoldigd; dit is in
overeenstemming met de statuten.
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Begroting Realisatie Realisatie
LASTEN 2016 2016 2015

13. Beheerlasten materieel

Afschrijvingen
Materiële vaste activa 26.000 31.954 25.157
Boekverlies materiële vaste activa 2.154

26.000 34.108 25.157

Huur 141.000 138.126 137.067

Overige huisvesting
Dotatie voorziening groot onderhoud 26.785 26.785 26.785
Onderhoud 16.000 13.498 15.564
Schoonmaak 18.000 19.719 19.923
Gas, water en elektra 45.000 43.809 35.428
Telefoon/l nternet 3.200 4.323 3.154
Gemeente belastingen en verzekeringen 10.000 8.883 9.060

118.985 117.017 109.914

Marketing

Publiciteit 65.000 88.123 47.479

Overige
Reiskosten 15.000 30.098 17.638
Representatiekosten 4.500 6.437 3.784
Contributies en abonnementen 2.000 3.692 1.942
Administratie- en bureaukosten 7.600 14.558 12.447
Accountantskosten 7.850 8.930 10.373
Catering 7.000 5.024 5.062
Sponsoractiviteiten 10.000 14.803 21.536
Overige kosten 15.000 42.086 6.532

68.950 125.628 79.314

Totaal beheerlasten materieel 419.935 503.002 398.931
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Begroting Realisatie Realisatie
15. Activiteitenlasten materieel 2016 2016 2015

Activiteiten
Expositiesen onderhoud tentoonstelling 70.000 51.891 81.046
Verzekeringen 4.000 2.235 1.911
Activiteitenprogramma 17.000 32.368 11.950
Woordenboek 188 1.987
Website 3.000 906 7079
Inkopen winkel 50.000 45.223 46.257
Kosten rondleidingen/seminars 4.000 3.631 3.873
Feest 13 juni 21.813

148.000 136.442 175.916

Voor zover het inzicht dit vereist verwijzen wij voor de toelichting op de verschillen
tussen begroting en realisatie naar het bestuursverslag.

Ondertekening van de jaarrekening 2016

Directeur-bestuurder

Naam: Mevr. drs. K.E.M.B.Schiermeier

Handtekening:

Datum:

Voorzitter Raadvan Toezicht

Naam: Dhr. mr. E.F.Jacobs

Handtekening:

Datum:
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Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Aan de directeur-bestuurder van
Stichting SieboldHuis

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Sieboldhuis te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sieboldhuis per
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn C.l. Kleine organisaties zonder winststreven en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. balans per 31 december 2016;
2. staat van baten en lasten over 2016;
3. het kasstroomoverzicht; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet Normering
Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) 2016 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sieboldhuis zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Via) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag en het activiteitenverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk
voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag Stichting
Sieboldhuis in overeenstemming met RJ-Richtlijn c.l. Kleine organisaties zonder
winststreve n.

c. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Raad van
Toezicht voor de jaarrekening

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn c.l. Kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en
krachtens de WNT.

In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur-bestuurder afwegen of de
stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directeur-bestuurder de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur
bestuurder het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directeur
bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

An independentmemberof BakerTilly International 2/4
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De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, de door
Ministerie van Buitenlandse Zaken opstelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de
beschikking met DCOjIC-0577 j08, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doelom een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de
directeur-bestuurder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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- het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Den Haag, 22 juni 2017

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

A. Ruigendijk RA
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Het exploitatieresultaat over 2016 ad € 33.257 positief is als volgt verdeeld:

Toevoeging algemene reserve
Onttrekking bestemmingsfonds woordenboek
Onttrekking bestemmingsreserve dekking
investeringen Sieboldhuis 2.0
Onttrekking bestemmingsreserve Sieboldhuis
2.0

Totaal exploitatieresultaat

Overige gegevens 2016

€
€

134.470
-188

-71.025
€
€ -30.000

€ 33.257

65


