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Voorwoord 
 
 
Het jaar 2010 was eigenlijk best bijzonder. Met, op speciaal verzoek van enkele 
leden, een gezamenlijk bezoek aan paleis Soestdijk. Het was voor velen het feest 
der herkenning, met gedachten aan vroeger, de tijden van koningin Juliana en 
prins Bernhard. Ook het prachtige park was een bezoek meer dan waard. 
 
Uw voorzitter beleefde een mooi moment toen hij in raadhuis De Paauw in een 
bomvolle raadzaal geallieerde veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, de ambas-
sadeur van Ierland, leden van Oud Wassenaer en andere genodigden mocht toe-
spreken. Daarna kwam ons bestuurslid Kees Neisingh met een gloedvolle lezing 
over de voedseldroppings in 1945. Verbazing was er onder de veteranen toen 
aan het eind van de lezing filmbeelden van de droppings werden vertoond. Het 
was een bijzondere bijeenkomst, waar we trots op kunnen zijn. 
 
Ook mooi: de cursus over de geschiedenis van Wassenaar, dit jaar voor de derde 
keer georganiseerd. Niet in De Paauw zoals in de voorgaande jaren, maar in de 
sfeervolle koorruïne van de Dorpskerk èn twee keer in boerderij Kerkewoning. De 
belangstelling voor de cursus is nog onverminderd groot en alles wijst erop dat er 
ook in 2011 weer een cursus wordt gehouden, in nauwe samenwerking met het 
Gemeentearchief en de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. 
 
In het bestuur zijn ondertussen enkele belangrijke wisselingen aan de orde. In 
april leggen onze secretaris Albert Niphuis en bestuurslid Ninke Kast hun bestuur-
lijke taken neer. Beiden hebben zich jarenlang met veel enthousiasme voor de 
vereniging ingezet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunt u persoonlijk 
afscheid van hen nemen en nader kennismaken met hun opvolgers. 
 
Robert van Lit, 
voorzitter 
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46e Algemene ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 21 april 2010. In totaal waren 
daarbij 29 leden aanwezig. 
 
Bij de gangbare huishoudelijke punten was er geen sprake van ingrijpende com-
mentaren. Wel kwamen bij het jaarverslag nog aan de orde, de voortgang bij 
plaatsing van informatieborden en de mogelijkheden van een historisch museum. 
Beide hebben de aandacht van het bestuur. Bij het eerste lijkt de daadkracht zo 
hier en daar wat achter te blijven bij de goede wil. En wat betreft het tweede, zit in 
economische zin het tij niet echt mee. 
 
Positieve reacties waren er inzake de eventuele herhaling van de cursus geschie-
denis Wassenaar, zij het dat daarvoor in De Paauw geen ruimte meer zou zijn. 
 
Bij de rondvraag kwamen nog tal van onderwerpen aan de orde zoals het even-
tueel verzenden van rondschrijvens per e-mail, de sterkere betrokkenheid van 
Oud Wassenaer bij het Comité Open Monumentendag, de rubriek Actueel Verle-
den, de voorziene heruitgave van Wassenaar in woord en beeld / words and 
pictures, het organiseren van een ‘Kunst en kitsch’, 100 jaar Oranjevereniging 
alsmede de ‘Molendag’. 
 
In het bestuur werden herbenoemd, dhr. A.H.P. van den Berg, dhr. P.L.M. 
Kortekaas, dhr. R. van Lit en mw. M.A.C.W. van Lit-Pieterse.  
 
Het verslag van de ALV werd bij een rondschrijven van 29 juni gedistribueerd. 
 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2010 
voorzitter   de heer R. van Lit 
secretaris   de heer ir. A.J. Niphuis 
penningmeester  mevrouw M.A.C.W. van Lit-Pieterse 
vice-voorzitter  de heer C.N.J. Neisingh 
lid    de heer A.H.P. van den Berg 
lid    de heer E.M.Ch.M. Janson 
lid    mevrouw ing. T.H. Kast 
lid    de heer drs. P.L.M. Kortekaas 
 
Kascommissie 
In 2010 trad de heer H.J.J. Notenboom na gedane arbeid af. Lid van de Kascom-
missie bleef de heer A.C.J. Straathof, terwijl de heer J.E.A. van der Plas als lid 
werd benoemd. Als reservelid werd benoemd mevrouw L.T. Herrebout. 
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Ledenbestand per 31 december 2010 en contributie 
In 2010 verwelkomden we vijfentwintig nieuwe leden. Door overlijden en opzeg-
gingen verloren wij er echter dertien. Aan het eind van het verslagjaar bedroeg 
het ledental 264 en was de samenstelling van het ledenbestand als volgt: 
 
erelid       1  
buitengewoon lid      2 € 11,50    ) contributie 
echtpaar/samenwonenden (63)      126 € 13,50    ) per jaar 
individueel lid         135 €   9,-       ) m.i.v. 2002 
 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
Het bestuur kwam in 2009 vijf keer in een vergadering bijeen. Uiteraard stond 
daarbij de organisatie van evenementen steeds op het programma, maar ook 
kregen onderwerpen als de plaatsing van informatieborden, herhaling van de 
cursus geschiedenis Wassenaar en de voorziene publicaties de nodige aandacht.  
Ook kwam al aan de orde het feit, dat er een landelijk initiatief is om 2012 te 
maken tot ‘Het Jaar van de Buitenplaats’. Aan Wassenaar zal dat dan niet geheel 
ongemerkt voorbijgaan.  
 
De organisatie van Open Monumentendag werd dit jaar verzorgd door een ge-
heel los van de gemeente staand Comité. Dit laatste bestond nu voor een zeer 
groot deel uit leden van Oud Wassenaer. Evenals in voorafgaande jaren was er 
een Open Monumentenavond in De Paauw. Korte voordrachten waren er over 
het interieur van De Paauw, de bouw van kasteel De Wittenburg en de 19e 
eeuwse tuinkunst in de landgoederenzone Wassenaar. Ook werd gepresenteerd 
de brochure Wassenaar in de 19e eeuw. Het eerste exemplaar daarvan werd 
uitgereikt aan de wethouder met monumentenzaken in zijn portefeuille, de heer 
De Greef.  
 
Ook werd bij verschillende evenementen ‘acte de presence’ gegeven zoals bij-
voorbeeld bij de presentatie van het boekje Een eeuw Park de Kieviet 1910-2010 
door de Bewonersvereniging “De Kieviet” en van een gebiedskaart door de 
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, de ‘Landschapsdag’ in het kader van 
het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) Duin Horst en Weide, alsmede de 
viering van het 80-jarig bestaan van het Burchtplantsoen. Ook was het bestuur 
vertegenwoordigd bij vergaderingen van het Cultureel Overleg Wassenaar (CO-
W). Voor Oud Wassenaer was daarbij vooral van belang de organisatie van een 
‘kramenlint’. Dat vond plaats op 26 juni, maar ook op 19 september ter gelegen-
heid van de ‘Kunst4daagse’. Daarnaast hadden we op 11 september, op Open 
Monumentendag, nog een kraam op het zogenaamde evenementenplein. Daarbij 
worden in de regel een aantal boeken over Wassenaar van de hand gedaan, ter-
wijl de contacten met passanten ook tot de toetreding van nieuwe leden leidt. 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2010 
EN BEGROTING 2011 

Baten 

 Begr. 2010 Real. 2010 Begr. 2011 

 € € € 

Contributies 2.200 2.643,25 2.200 

Rente 130 148,70 120 

Bijdragen deelnemers excursies 2.400 2.500,00 2.500 

Verkoop publicaties 1.000 943,00 900 

Bijdragen niet-leden 50 15,90 50 

Cursus geschiedenis Wassenaar PM 915,00 PM 

Open Monumentendag  3.280,61 PM 

Gift  100,00  

Onttrekking aan FGI. (mon.-bord) 1.200  1.200 

Onttrekking aan FGI. (words & pict.)   1.500 

    

    

Totaal 6.980 10.546,46 8.470 

 
Toelichting 
De leden hebben € 604 boven de minimumcontributie bijgedragen. De excursie-
kosten bedroegen € 2.249,90. De totale bijdrage der deelnemers was € 250,10 
hoger. 
 
Het bedrag van € 1 voor de voorraad voor verkoop beschikbare publicaties is  
een ideële waarde om aan te geven dat er publicaties zijn. De inkoopwaarde  
van de eind 2009 aanwezige voorraad bedroeg ca. € 2.750,- 
 
BALANS PER 31-12-2010 

Activa   

 31-12-2009 31-12-2010 

   

Saldo ING 961,55 2.823,49 

Saldo ABN/AMRO (bestuursrekening) 7.504,87 7.632,71 

Saldo ABN/AMRO (groeigemak-spaarrekening) 1.291,76 1.799,62 

Saldo kas 103,60 2,60 

Vooruit betaalde excursiekosten 562,50  

Voorraad papier 1,00 1,00 

Voorraad publicaties 1,00 1,00 

Schrijfmachine 1,00 1,00 

Totaal 10.427,28 12.261,42 
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Lasten 

 Begr. 2010 Real. 2010 Begr. 2011 

 € € € 

Activiteiten en jaarvergadering 3.600 3.035,15 3.600 

Secretariaat 1.200 825,91 1.200 

Kamer van Koophandel 30 26,14 30 

Contributies /abonn. en WA-verz. 210 200,06 210 

Uitbreiding bibliotheek 50 44,45 50 

Inkoop boeken 420 302,20 410 

ANWB-monumentenbord 1.200  1.200 

Cursus geschiedenis Wassenaar PM 930,40 PM 

Open Monumentendag  3.280,61 PM 

Diversen en Onvoorzien 270 67,40 270 

Bijdrage heruitgave words & pictures   1.500 

Voordelig saldo  1.834,14  

Totaal 6.980 10.546,46 8.470 

 
 
De secretariaatskosten bedroegen € 591,23 voor porti, € 223,71 voor kopieën,   
en € 10,97 voor diversen. 
 
 
 
Voorgesteld wordt om net als in voorafgaande jaren het voordelig saldo ad 
€ 1.834,14 voor de helft toe te voegen aan de Algemene reserve en voor de 
andere helft aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven. 
 

Passiva 

 31-12-2009 31-12-2010 

   

Batig saldo 2010  1.834,14 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven 4.927,64 4.927,64 

Reservering vooruit ontvangen gem. bijdrage 1.000,00 1.000,00 

   

   

   

Algemene reserve  4.499,64 4.499,64 

   

Totaal 10.427,28 12.261,42 
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Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen (vervolg) 
Ten slotte kreeg het bestuur van Oud Wasenaer enkele keren een verzoek om 
voor een andere plaatselijke instantie een voordracht over een aspect van de 
geschiedenis van Wassenaar te verzorgen. Dit vond bijvoorbeeld plaats bij het 
Van Ommerenpark en bij de ‘oud-scouts’ Marduin. 
 
Bij het secretariaat kwamen (afgezien van e-mails met verzoeken om uiteenlo-
pende informatie) ca 50 stukken binnen, terwijl 40 brieven (waarvan 8 rond-
schrijvens) uitgingen. 
 
 
Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
18 febr. Lezing Mieke van den Berg en Dirk Idzinga over Riet Raaphorst. 
11 maart Lezing Prof. dr. S. Groenveld over ‘Het Twaalfjarig Bestand,  
           1609-1621’ 
21 april Algemene ledenvergadering met na afloop de vertoning van histo-

rische foto’s van Wassenaar uit de collectie van Adri van der Kleij, 
door Robert van Lit. 

3 mei Samen met de Gemeente Wassenaar, een ontvangst van tien 
 Engelse veteranen en een korte lezing van Kees Neisingh over 
 “Operation Manna”, de voedseldroppings in Wassenaar. 
21 mei Excursie naar Koninklijk Paleis Soestdijk. 
8 sept. Thema-avond Open Monumentendag Wassenaar met als onder-

werp, ‘De smaak van de 19e eeuw’. Er waren korte voordrachten van 
Laura Roscam Abbing, Berenice Lunsingh Scheurleer en Korneel 
Aschman alsmede de presentatie van de brochure Wassenaar in de 
19e eeuw. 

21 oktober Lezing Cor van der Lee over ‘Leven en werk in het Wassenaarse’. 
21 nov. Bezoek aan de tentoonstelling ‘Een Haagse baron en zijn schatten’ 

in het Haags Historisch Museum. 
2 dec. Lezing drs. Heleen van der Weel over ‘Carillons en Luidklokken in 

de Nederlanden’. 
 
De belangstelling voor de bovengenoemde activiteiten was over het geheel 
genomen heel bevredigend. 
 
 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
De voorziene onttrekking aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven heeft in 
2010 niet plaatsgevonden. Door bijtelling van de helft van het batig saldo over 
2009, kwam het fonds op een totaal van € 4.927,64. 
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Bibliotheek 
In de loop van 2009 werd de bibliotheek van Oud Wassenaer al ondergebracht in 
de leeszaal van de Openbare Bibliotheek. Inmiddels is onze catalogus ook op de 
website van de OB (www.obvw.nl) te raadplegen. In de bibliotheek zelf, ligt een 
papieren catalogus meteen naast de boeken, maar de volgorde der boeken was 
na korte tijd toch al danig verstoord. In zekere zin gunstig, want het wijst op nogal 
wat raadpleging. Maar daarop is toch besloten op alle boeken, waar mogelijk op 
de rug, kleine etiketten met volgnummers aan te brengen. Sedertdien blijft de 
volgorde duidelijk beter in takt. 
In 2010 werd de bibliotheek van Oud Wassenaer verrijkt met enkele nieuw 
verschenen publicaties, maar vooral ook met werken van oudere datum, veelal 
door schenkingen. Het betrof: 
 
- Berg, Mieke van den, en Dirk Idzinga, Riet Raaphorst, Zaltbommel, Aprilis, 2009. 
- Brunt, Aafke en Jan Haverkate, Tussen twee tijden, het levensverhaal van Carel  
  baron van Heeckeren 1809-1875, Waanders, Zwolle, 2010. 
- Blom, E.A.M. e.a., Jubileumboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van  
  het Rijnlands Lyceum Wassenaar 1936-1996. z.j.  
- Engelsdorp Gastelaars, Hans van, Belevenissen van een duinwachter,2007. 
- Visser, Ab, Het Klooster van Sint Jurriaan, Pauwhof-herinneringen,  
  Utrecht/Antw.1974 
- Wassenaar in de 19de eeuw, Open Monumentendag  2010. 
- 100 jaar Laan van Oostenburg, Historisch Voorburg, Jaargang 14, nr. 2, 2008. 
- De canon van Leidschendam-Voorburg, Historisch Voorburg, Jaargang 15, nr. 1 
- Olst, Simone van, Herinnering aan een landschap, 2008 
- Rozenburg, Roel, Groeten uit Wassenaar, Den Haag, Hannaboek, 2009. 
- Schuppen, Steven van, Historische Zakatlas van het Haagse Groen, Open  
  Kaart, Den Haag 2006. 
- Staal, Lex (A.R.) e.a., Een eeuw Park de Kieviet 1910-2010, Bewonersvereni- 
  ging “De Kieviet”, Wassenaar 2010. 
- Swenker, Phil, Den Haag volgens Stal en Van Doorn, Geschiedkundige  
  Vereniging Die Haghe, 2010. 
 
 
Cursus geschiedenis van Wassenaar  
In het najaar vond wederom een herhaling plaats van de in 2008 voor het eerst 
gegeven cursus over de geschiedenis van Wassenaar. Ook nu gebeurde dit  in 
samenwerking met het Gemeentearchief Wassenaar en de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar. Daar er dit jaar geen ruimte meer beschikbaar was in De 
Paauw, vonden de meeste cursusmiddagen plaats in een vergaderruimte van de 
Dorpskerk en de eerste twee in de koeienstal van de Kerkewoning. Aandacht  
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werd geschonken aan onderwerpen als archeologie, buitenplaatsen, het ontstaan 
van de villawijken, huizenonderzoek en het lezen van oud schrift. Op de laatste  
middag werden de tien cursisten geacht in het Gemeentearchief zelf een klein 
onderzoekje te verrichten waarbij gedacht werd aan het schrijven van eventuele 
bijdragen voor de rubriek ‘Actueel Verleden’. Evenals vorig jaar waren de reacties 
der deelnemers erg positief.  
Net als in 2009 konden tijdens de slotbijeenkomst aan de gemeentearchivaris, 
mevrouw De Glopper, weer een aantal documenten worden aangeboden ten 
behoeve van het Gemeentearchief. Dit betrof een aantal foto’s en documenten 
die we van Cor van der Lee ontvingen na zijn lezing voor Oud Wassenaer (Leven 
en werk in het Wassenaarse) en enkele gebonden jaargangen van de 
‘Duinrellpost’.  
 
 
Actueel Verleden 
In onze tweewekelijkse rubriek in De Wassenaarder verschenen de afleveringen 
217 tot en met 241. Blijkens commentaren worden er nog steeds heel wat uitge-
knipt. Maar toch wordt gedacht aan het uitbrengen van een tweede bundel.  
 
Internet 
Informatie over de bereikbaarheid van "Oud Wassenaer" is al geruime tijd 
beschikbaar op www.archieven.nl. Duizenden foto’s van Wassenaar zijn te vinden 
op www.wassenaar.nl (digitaal fotoarchief) terwijl zeer veel genealogische 
gegevens zijn verzameld op www.genlias.nl en op de site van Ton Bredero, 
www.genealogie-wassenaar.nl.  
Ten slotte is de catalogus van de bibliotheek van Oud Wassenaer te raadplegen 
op www.obvw.nl 


