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                                HISTORISCHE VERENIGING 

                             OUD WASSENAER 
 
 

 

Secretariaat: Van Polanenpark 258, 2241 RZ  Wassenaar 

Email: historischevereniging@wassenaartoen.nl Website: www.wassenaartoen.nl  

 
 
                                                                                      Wassenaar, 24 april 2019. 
 
Verslag van de 55e Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging "Oud 
Wassenaer", gehouden op dinsdag 23 april 2019 in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 
te Wassenaar. In totaal 45 leden woonden de vergadering bij. 

1.  Opening 
Klokke acht opent de voorzitter de vergadering. Zij heet allen welkom, maar in het bijzonder de 
ereleden: mevrouw van Toor-van Buiren en de heren Janson, Niphuis en Van Lit.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.  Mededelingen 

De voorzitter kondigt een aantal evenementen aan: 

-  zaterdag 25 mei de Open Bunkerdag; in Wassenaar de Vleermuisbunker. 

- maandag 10 juni de Dag van het Kasteel met als thema: Over de Grens (Sporen van 
 buitenlandse familiebanden, exoten in tuin en park en koloniale banden) 

-  zaterdag 7 september: Open Monumentendag met als thema: Plekken van Plezier 

-  dinsdag 10 september: Lezing van Sander Wassing over Rembrandt, in de NPB. 

-  vanaf dinsdag 8 oktober: Cursus architectuur in Wassenaar. Robert van Lit geeft een 
 toelichting. De cursus zal worden gegeven door inleider Marcel Teunissen. De cursus 
 wordt gehouden vijf dinsdagen in oktober/november van 10.00 – 12.00 uur in de filmzaal 
van  de bibliotheek.  

3. Ingekomen stukken voor de ALV 
De zustervereniging Oud-Oegstgeest wenst de Historische Vereniging Oud Wassenaer een 
goede vergadering toe. 
 
4. Vaststelling van de notulen van de 54e Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2018 
-  In het verslag ontbreekt de toewijzing van het batig saldo over 2017: voor de helft aan het 
 Fonds Geschiedkundige Initiatieven en voor de andere helft aan de algemene reserve.  
-  De in punt 9 gememoreerde excursie stond gepland voor 26 mei 2018. 
De notulen van de 54e Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag over 2018, exclusief financiële gedeelte 
 
Bladzijde 13. Een typefout: de excursie was niet op 6 mei 2018, maar 26 mei 2018. 
 
Bladzijde 15: Hier zijn bij het drukproces enkele regels onleesbaar geworden; bij de drukproef 
was de tekst nog in orde.  
Het gaat om een verslag van het bezoek aan ‘De wereld achter een poppenhuis. Willem 
Tholen, Lita de Ranitz en vrienden’ 
Er had moeten staan:  

De tentoonstelling was ingericht rond een van de topstukken van het museum: het in 1910 in 
opdracht van jonkvrouwe Lita de Ranitz gebouwde poppenhuis. Dit poppenhuis toont tot in de 

mailto:historischevereniging@wassenaartoen.nl
http://www.wassenaartoen.nl/


2 

 

kleinste details de inrichting van een toen moderne Haagse villa met verworvenheden als 
elektrisch licht, telefoon, een badkamer met stromend water en centrale verwarming. 
 
Onderschrift bij de foto: Wie denkt er niet terug aan eigen poppenhuis? (foto: Wim Ruitenberg) 

 
Bladzijde 28. De foto van de Schenkwatering is niet gemaakt vanaf de Raaphorstlaan, maar 
vanaf de Horst- en Voordelaan. 
 
Bladzijde 32. Bij de tekst over het Fonds Geschiedkundige Initiatieven zou voor de 
duidelijkheid vermeld kunnen worden dat het bestuur voorstelt om het batig saldo over 2018 
voor de helft aan dat fonds toe te voegen. 
 
De voorzitter constateert dat er weer veel activiteiten zijn geweest. Zo waren er lezingen over 
de 'Architectuur van Villaparken in Wassenaar', 'Het onderwijs in Nederlands-Indië' en 
'Wassenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Ook werd een bus excursie door de 
Wassenaarse villaparken georganiseerd en vonden rondleidingen plaats in het kader van 
Monumentendag en door de Paauw. Tevens werd een bezoek gebracht aan een interessant 
poppenhuis in het Haags Historisch Museum. 
Bij Herberg 't Hoekje is een monumentenbord onthuld en er was een geslaagde jaarlijkse 
excursie naar Kasteel Ammersoyen en de vestingstad Heusden. 
Het project grenswijzigingen heeft een vervolg gekregen. Niet te vergeten de tentoonstellingen 
in de bibliotheek en het werk dat de bibliotheekcommissie heeft verricht. Tevens zijn er elke 
twee weken interessante stukjes in de Wassenaarse Krant verschenen onder de titel 'Actueel 
Verleden'. Helaas was de Stichting Wassenaars Historisch Museum minder succesvol. 
Ondanks alle inzet, is men nog niet verder gekomen met het vinden van een locatie voor het 
museum. 
 
De voorzitter herinnert aan het onderzoek dat Jacques Schiferli heeft gedaan naar het verband 
tussen de naamgeving van de boerderij De Drie Papegaaien en een VOC-schip met die naam 
en dat gepubliceerd is in het jaarverslag. 
Bestuurslid Jacques Schiferli geeft desgevraagd een nadere toelichting. Robert van Lit heeft 
bij een hier los van staand onderzoek ontdekt dat er ook een korenwijn-merk De Drie 
Papegaaien bestaat en overhandigt ten bewijze hiervan een kruik aan Jacques Schiferli en 
Albert Clobus. 
 
Het Jaarverslag 2018 wordt, met uitzondering van het financiële jaarverslag, goedgekeurd. 
 
6. Financiële jaarstukken 
 
a. Rekening van baten en lasten over 2018 en de balans per 31-12-2018. 
De penningmeester geeft op een aantal punten een korte toelichting. 
-  2018 is financieel goed verlopen met een voordelig saldo van € 1864,10. 
- Het bestuur stelt de leden voor om de ene helft van het batig saldo aan het Fonds 
 Geschiedkundige Initiatieven toe te voegen en de andere helft aan de algemene reserve. 
- De activa op de balans bedragen €13.013,71. Het saldo van de Rabo Bank is het totaal 
 van twee rekeningen, een rekening-courant, waar € 959,65 op staat en een bestuurs-
 rekening met € 11.981,21. De kascommissie heeft gevraagd om die rekeningen apart in 
 het financieel overzicht te vermelden; vanaf volgend jaar zal dat gebeuren. 
- Het bedrag van één euro voor publicaties is een fictief bedrag om aan te geven dat er 
 boeken en publicaties in voorraad zijn. De aankopen worden direct aan de lastenkant 
 geboekt. 
- De contributie heeft € 255,00 meer opgeleverd dan begroot. Net als andere jaren hebben 
 veel leden meer overgemaakt dan de minimumcontributie . In 2018 was dat € 364,00. 
-  De rente is verwaarloosbaar: ruim een euro. 
- De bijdragen van niet-leden is ruim tweemaal het bedrag dat is begroot.  
-  De excursies hebben € 20, - opgeleverd. 



3 

 

- De verkoop van publicaties is € 675,95 meer dan begroot (Bruna verkoopt weer 
 publicaties van de vereniging) 
- Uit het Fonds Geschiedkundige Initiatieven is € 300,00 subsidie verstrekt aan Peter ten 
 Arve voor het boek Wassenaar in de Eerste Wereldoorlog. 
- De kosten van de activiteiten en de Algemene Ledenvergadering hebben € 574,60 
 minder bedragen. Dit komt o.a. omdat veel inleiders geen honorarium hebben gevraagd.  
- De kosten van het secretariaat bestaan uit porto € 963,56, kopieën € 830,15, enveloppen 
 € 271,64 en diversen € 32,90. 
- De post verzekeringen/contributies/abonnementen betreft alleen nog een verzekering. 
- In 2018 zijn geen boeken ingekocht om door te verkopen. 
- De uitbreiding van onze boekenverzameling in de Bibliotheek Wassenaar kostte € 145,95. 
Op een suggestie om bij de toelichting bij de Rekening van Baten en Lasten 2018, Begroting 
2019 ook de door het bestuur voorgestelde bestemming van het batig saldo 2018 te 
vermelden, zal worden overgenomen. 
 

b. Verslag van de Kascommissie, Vaststelling Jaarstukken, Décharge. 
Namens de Kascommissie, bestaande uit mevrouw Rijnberg en de heer Louwe, meldt 
eerstgenoemde dat het kasboek en de facturen op 3 april 2019 steekproefsgewijs werden 
gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie constateerde dat de bij de agenda van 
de jaarvergadering gepresenteerde rekening van baten en lasten en balans overeenkomen 
met de boekhouding van de vereniging, en dat ze een juist beeld tonen van de financiële 
positie en resultaten van vereniging per 31 december 2018. De commissie beveelt de 
vergadering aan het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid- en 
beheer over het jaar 2018. Dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd. 
 
c. Vaststelling van de jaarstukken 
De vergadering besluit van het voordelig saldo ad € 1.864,10 de helft (€ 932,05) toe te voegen 
aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven en de andere helft aan de Algemene reserve.  
De vergadering stelt de jaarstukken vast. 

 
d. Vaststelling van de begroting voor het jaar 2019. 
Het bedrag, opgenomen op de begroting voor de website (€ 516) is een rekenkundige 
toevalligheid. De webmaster, Peter Lokker, heeft eind 2018 zijn inzet beëindigd. Er zal een 
nieuwe webmaster worden gezocht, waarbij helaas ook met nieuwe programmatuur de inhoud 
van de huidige website zal moeten worden overgezet. De kosten daarvan zijn nog niet 
inzichtelijk te maken. 
De begroting 2019 wordt goedgekeurd.  

7. Benoeming van de leden van de Kascommissie voor het jaar 2019 
Mevrouw Rijnberg treedt na gedane arbeid af. Lid van de Kascommissie blijft de heer Louwe. 
De vergadering benoemt mevrouw Alting tot tweede lid van de commissie, terwijl tot reserve lid 
wordt benoemd de heer Aad Kortekaas. 
 
8. Bestuursmutaties 
Volgens het rooster aftredend zijn dit jaar: mevrouw M.A.C.W. (Mariëtte) van Lit-Pieterse, de 
heer A.H.P. (Ton) van den Berg en de heer P.L.M. (Peter) Kortekaas. Zij allen hebben zich 
bereid verklaard het bestuurslidmaatschap voort te zetten; het bestuur stelt aan de 
ledenvergadering voor om hen te herbenoemen. 
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld zodat herbenoeming onder goedkeurend applaus 
plaatsvindt. 

9. Jaarlijkse excursie 
De jaarlijkse excursie wordt dit jaar gehouden op 18 mei 2019. De reis voert naar Slot Zeist en 
de stad Oudewater. De aankondiging is al aan de leden toegezonden. Er zijn al 41 
aanmeldingen, waardoor er nog negen plaatsen beschikbaar zijn.  
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10. Rondvraag 
 
De voorzitter dankt  Albert Niphuis en Carl Doeke Eisma voor hun inzet het afgelopen jaar voor 
de vereniging, eerstgenoemde als eindredacteur van de rubriek Actueel Verleden en Carl 
Doeke Eisma voor zijn vruchtbare pen. Beiden ontvangen een boekenbon. 
De voorzitter attendeert op een nieuwe brochure over Wandelroute en Buitenplaats 
Backershagen. Voor de aanwezigen ligt een brochure klaar. 
 
De in het Jaarverslag 2018 op bladzijde 11 opgenomen foto uit 1937 van de R.K.-Volksbond  
leidt tot een aantal eerste reacties, die om nadere bestudering van de foto vragen. Zo wordt 
gemeld dat de heer Leyenhorst, trambestuurder en voorzitter, mogelijk op de foto staat, terwijl 
de foto waarschijnlijk is gemaakt in het Patronaatsgebouw. 
 
Carl Doeke Eisma geeft uitleg over de stand van de wieken van de molen. Vanwege het 
overlijden van Cor Noordover, een altijd hulpvaardige assistent-molenaar, staat  de molen ‘in de 
rouw’. Dat wil zeggen – de wieken draaien bij molens linksom – dat de wieken iets na het 
passeren van het midden -  ‘het leven uit’ - worden stilgezet. Bij geboortes is dat vóór het 
midden: ‘nieuw leven’. 
 
11. Dankwoord 
Het erelid de heer Niphuis dankt namens de leden het bestuur voor de gedane arbeid en 
wenst het een voorspoedige nieuwe bestuursperiode toe. 
 
11.  Sluiting 
De voorzitter sluit daarop tegen 21.00 uur de vergadering, niet echter dan na voorgesteld te 
hebben nog even tijd te nemen voor het gezamenlijk heffen van het glas. De hierop volgende 
vertoning van lichtbeelden geeft de in de geschiedenis van Wassenaar geïnteresseerden 
ruime gelegenheid om hun kennis te verdiepen en aan te vullen, totdat ook kort na  22.00 uur 
de gasten het gebouw hebben verlaten en de lichten in het gebouw doven. 
 
C.N.J. Neisingh, 
Secretaris 
 
 


