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Voorwoord 

 
Het lijkt wel of de hoogtepunten ieder jaar toenemen in onze vereniging.  
Verleden jaar was Burgemeester Hoekema (beschermheer van onze 
vereniging) twee keer actief betrokken bij zulke hoogtepunten. In april 
zwaaide hij de vertrekkende bestuursleden Ninke Kast en Albert Niphuis lof 
toe tijdens de Algemene Ledenvergadering. Albert Niphuis werd benoemd tot 
erelid van de vereniging. 
In het najaar nam de Burgemeester het eerste exemplaar in ontvangst van de 
door Oud Wassenaer uitgebrachte publicatie ‘Wassenaar in Woord en Beeld/ 
in Words and Pictures’.  Het is inmiddels een succesvolle uitgave gebleken, 
die duidelijk voldoet aan de wens naar meer informatie over onze 
monumenten, ook onder het Engelstalige publiek. 
Een hoogtepunt vond ik ook de lezing van Aafke Brunt en Jan Haverkate over 
J.D.C.  Baron van Heeckeren van Wassenaer. Die lezing  - op een 
zondagmiddag -  was ook heel bijzonder omdat deze werd gegeven in het 
koor van de Dorpskerk, op slechts luttele meters afstand van de graftombe 
van de Baron. Voorwaar een bijzonder evenement. 
De best bezochte lezing ooit was die van ds. Roelof Steenstra. Hij wist maar 
liefst 140 bezoekers naar de kerkzaal van de NPB te lokken. Zijn verhaal was 
boeiend en geestig en het door hem geschreven boek dat hij die avond 
presenteerde is ook zeer de moeite waard.  
Verheugend was dat activiteiten als het realiseren van de rubriek ’Actueel 
Verleden’, het organiseren van de Open Monumentendag (en de Open 
Monumentenavond), het geven van de cursus over de geschiedenis van 
Wassenaar (voor de vierde achtereenvolgende keer), het plaatsen van 
informatieborden en het deelnemen aan culturele markten allemaal doorgang 
konden vinden. Dit alles dankzij onze enthousiaste medewerkers.  
Dat is iets om dankbaar voor te zijn. 
 
 
      Robert van Lit 
      Voorzitter 
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47e Algemene ledenvergadering 
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 12 april 2011. In totaal 
waren daarbij 36 leden aanwezig, evenals onze beschermheer, 
Burgemeester Hoekema. 
 
Bij de gangbare huishoudelijke punten was er geen sprake van ingrijpende 
commentaren. Wel kwamen nog aan de orde, de voortgang bij plaatsing van 
informatieborden en de mogelijkheden van een historisch museum. 
 
Positieve reacties waren er op de aangekondigde herhaling van de cursus 
geschiedenis Wassenaar. 
 
Bij de rondvraag kwamen nog enkele onderwerpen aan de orde zoals de 
werving van nieuwe leden. 
 
Aftredend waren mevr. T.H. Kast en de heren E.M.Ch.M. Janson en 
A.J. Niphuis. De heer Janson werd herbenoemd. Tot nieuw bestuurslid werd 
benoemd de heer J.T. Schiferli. Het secretariaat werd opgedragen aan de 
heer C.N.J. Neisingh. Tot veler verrassing kreeg de beschermheer, 
Burgemeester Hoekema, het woord. Hij schetste betrekkelijk uitvoerig de 
verdiensten van mevr. Kast als bestuurder van Oud Wassenaer, vanaf 1984, 
naast haar andere artistieke werkzaamheden, en haar gewoonte om steun te 
verlenen aan restauratie van kunstwerken. Ook aan de inzet van de heer 
Niphuis werden warme woorden gewijd, waarbij zijn inzet en accuratesse als 
secretaris (vanaf 1999) werd geroemd, evenals zijn werk als redacteur van 
Actueel Verleden. Ten slotte memoreerde hij de inzet van de heer Niphuis 
voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van het Wassenaars 
veenweidegebied. De beschermheer maakte melding van het besluit om de 
heer Niphuis tot erelid van Oud Wassenaer te benoemen.  
 
Het verslag van de ALV werd bij een later rondschrijven aan de leden 
toegezonden. 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2011 
 
voorzitter   de heer R. van Lit 
secretaris   de heer C.N.J. Neisingh 
penningmeester  mevrouw M.A.C.W. van Lit-Pieterse 
lid    de heer A.H.P. van den Berg 
lid    de heer E.M.Ch.M. Janson 
lid    de heer J.T. Schiferli 
lid    de heer P.L.M. Kortekaas 



 

3 
 

Kascommissie 
 
In 2011 trad de heer A.C.J. Straathof na gedane arbeid af. Lid van de 
Kascommissie bleef de heer J.E.A. van der Plas, terwijl mevrouw L.T. 
Herrebout als lid werd benoemd.  Als reserve lid werd benoemd mevrouw 
F.C. Gunneman-Zwaak. 
 
Bibliotheekcommissie 
 
Commissieleden  de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis 
 
Redactie Actueel Verleden 
 
Eindredacteur de heer A.J. Niphuis 
Redactie de heren C.D. Eisma, E.M.Ch.M. Janson en R. van Lit 
 
Excursiecommissie 
 
Commissieleden   de heren A.H.P. van den Berg en  P.L.M. Kortekaas 
 

 
De Excursiecommissie overlegt onder het toeziend oog van de voorzitter, 
v.l.n.r. P.L.M. Kortekaas, A.H.P. van den Berg en R. van Lit.  
(Foto A.P.C. Kortekaas) 
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Commissie Open Monumentendag 
 
Voorzitter  de heer R. van Lit 
Commissieleden mevr. F. Gunneman, mevr. P. Borking, 
   de heren A.H.P. van den Berg,  C.D. Eisma,  
   P.L.M. Kortekaas, N. Mooyman en  C.N.J. Neisingh  
 
Ledenbestand per 31 december 2011 en contributie 
 
In 2011 verwelkomden we eenendertig nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter negentien. Aan het eind van het 
verslagjaar bedroeg het ledental 276 en was de samenstelling van het 
ledenbestand als volgt: 
 
erelid          2  
buitengewoon lid         3  € 11,50    ) contributie 
echtpaar/samenwonenden  (61) 122  € 13,50    ) per jaar 
individueel lid    149  €   9,-       ) m.i.v. 2002 
 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
 
Het bestuur kwam in 2011 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.  
 
De Inspecteur der Belastingen kende de Historische Vereniging ‘Oud 
Wassenaer’ de status van Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI) toe. 
Giften, legaten, enz. aan de vereniging zijn daarmee fiscaal aantrekkelijk 
gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de door mevrouw drs. Heleen van der Weel, beiaardier 
en historica, gehouden lezing heeft de vereniging aan de Kerkenraad van de 
Dorpskerk te Wassenaar het voorstel gedaan om een zeer oud gebruik, te 
weten het dagelijks luiden van de klok van de Dorpskerk om 12.00 uur, weer 
in ere te herstellen. Dit zeer oude gebruik, dat ook elders in Nederland 
vanouds in zwang is, werd in Wassenaar volgehouden tot het begin van de 
jaren negentig. Het is uiteraard een gebruik dat stamt uit de tijd dat de 
omwonenden niet over een horloge beschikten. Het luiden om 12.00 uur gaf 
eertijds aan dat de tijd voor de maaltijd tussen de middag was aangebroken. 
Het College van Kerkrentmeesters nam dit voorstel direct over: met ingang 
van 5 oktober 2011 luiden de klokken van de Dorpskerk van Wassenaar weer 
dagelijks om 12.00 uur! 
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De organisatie van Open Monumentendag werd dit jaar verzorgd door een 
geheel 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  ‘Een Tweede leven voor monumenten’ door Ed Janson, 
gevolgd door de inleiding ‘Hergebruik of slopen’ door Carl Doeke Eisma. 
Tevens vond plaats de presentatie van ‘Wassenaar in woord en Beeld / in 
Words and Pictures’, dat werd aangeboden aan de Beschermheer, 
Burgemeester Hoekema. Op 10 september, eveneens ter gelegenheid van 
de Open Monumentendag, was er een kraam in de Langstraat. Daarbij 
worden in de regel een aantal boeken over Wassenaar van de hand gedaan, 
terwijl de contacten met passanten ook tot de toetreding van nieuwe leden 
leidt. Het nieuw verschenen boek Wassenaar in Woord en Beeld / in Words 
and Pictures’ werd daarbij goed verkocht. Het Boekenfonds Elisabeth Grent / 
F.J.A.M. van der Helm leverde aan de totstandkoming van dat boek een 
financiële bijdrage. 
 

.  
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In gezamenlijkheid met de Openbare Bibliotheek Wassenaar werden in het 
verslagjaar voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van vitrines in de 
leeszaal, waar de Historische Vereniging Oud Wassenaer en/of de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar objecten, documenten, foto’s, enz. kunnen 
exposeren. Van het Rabobank Stimuleringsfonds ontving onze vereniging 
een toezegging van een bijdrage ad € 5.000, -. Zie voor nadere informatie 
over de vitrines elders in dit jaarverslag. 
  
Op 29 oktober 2011 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst van de 
vrijwilligers van Molen Windlust stilgestaan bij het ruim 25 jaar mole-
naarschap van Carl Doeke Eisma. Een door de Historische Vereniging ‘Oud 
Wassenaer’ ontworpen en bij de molen geplaatst informatiebord werd op die 
dag door de jubilerende molenaar onthuld. 
 

 
Onthulling van het bord door Carl Doeke Eisma (l.) en wethouder M.J.M.V. 
van Dijk (r.).  (Foto A.H.P. van den Berg) 
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Het bestuur was vertegenwoordigd bij vergaderingen van het Cultureel 
Overleg Wassenaar (CO-W). Op 20 mei is het Cultureel Informatiepunt 
geopend. 
 
Op verzoek van de Burgemeester werd een historisch onderzoek ingesteld 
naar de voormalige Ontvanger van de Gemeente Wassenaar, G. van 
Barneveld, die wegens illegale activiteiten en het verbergen van Joden in 
1944 door de Duitsers werd gearresteerd en vervolgens in een 
concentratiekamp omkwam. 
 
Bij het secretariaat kwamen (afgezien van e-mails met verzoeken om 
uiteenlopende informatie) ca 60 stukken binnen, terwijl ca. 20 brieven 
(waarvan acht rondschrijvens) uitgingen. 
 
 

 
Slot Zuylen, excursie 28 mei 2011. (Foto A.P.C. Kortekaas) 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2012 
BATEN    
 Begroting Realisatie Begroting 
 2011 2011 2012 
Contributie  € 2.200,00   €   2.652,00   € 2.300,00  
Rente  €    120,00   €      152,56   €    150,00  
Bijdrage deelnemers excursie  € 2.500,00   €   3.770,00   € 2.500,00  
Verkoop publicaties  €    900,00   €   8.549,00   € 2.900,00  
Bijdragen niet-leden  €      50,00   €       75,05   €      80,00  
Cursus geschiedenis Wassenaar p.m.  €   1.345,00  p.m. 
SVOW-rondleiding   €      125,00   
Onttrekking aan F.G.I. (ANWB-bord)  € 1.200,00   €      638,44   € 1.000,00  
Onttrekking aan F.G.I.  € 1.500,00    
Te ontvangen subsidie gemeente    €   2.700,00   
    
    
    
TOTAAL  € 8.470,00   € 20.007,05   € 8.930,00  
 
Toelichting: De leden hebben € 525,50 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De excursiekosten bedroegen € 3.696,85. De totale bijdrage was € 73,15 hoger. 
De secretariaatskosten bedroegen voor acceptgiro’s € 108,77, voor enveloppen  
€ 116,60, voor kopieën € 114,00, voor porto € 580,14 en voor diversen € 17,00. 
 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
ACTIVA   
 31-12-201 31-12-2011 
Saldo Kas  €         2,60   €   1.187,20  
Saldo ING  €   2.823,49   €      551,74  
Saldo Rabo   €   9.950,11  
Saldo ABNAMRO 
Groeispaarrekening  €   1.799,62   
Saldo ABNAMRO 
Bestuursrekening  €   7.632,71   
nog te ontvangen Open Mon 
Dag subsidie   €   2.700,00  
Debiteuren   €      450,00  
Voorraad papier  €         1,00   €         1,00  
Voorraad publicaties  €         1,00   €         1,00  
Schrijfmachine  €         1,00   €         1,00  
TOTAAL  € 12.261,42   € 14.842,05  
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2012 
LASTEN    
 Begroting Realisatie Begroting 
 2011 2011 2012 
Activiteiten en jaarvergadering  € 3.600,00   €   4.588,90   € 4.300,00  
Secretariaat  € 1.200,00   €      936,51   € 1.000,00  
Kamer van Koophandel  €      30,00   €       26,64   €      30,00  
Contributies, Abonnementen en WA verzekering  €    210,00   €      203,16   €    210,00  
Uitbreiding bibliotheek  €      50,00   €       17,50   €      50,00  
Inkoop boeken/publicaties  €    410,00   €   7.802,58   € 2.000,00  
A.N.W.B.-monumentenbord  € 1.200,00   €      638,44   € 1.000,00  
Cursus geschiedenis Wassenaar  p.m.   €   1.345,00   p.m.  
Open Monumentendag  p.m.   €      665,31   p.m.  
Bijdrage herz. Uitgave Woord en Beeld  € 1.500,00       
Representatiekosten (boeken)   €      360,00   
Diversen en onvoorzien  €    270,00   €      203,94   €    340,00  
Batig saldo   €   3.219,07   
TOTAAL  € 8.470,00   € 20.007,05   € 8.930,00  
 
Voorgesteld wordt om net als in voorgaande jaren het voordelige saldo ad €.219,07 
voor de helft toe te voegen aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven en voor de 
andere helft aan de Algemene Reserve.  
Het bedrag van € 1,00 voor de voorraad publicaties is een ideële waarde om aan te 
geven, dat er publicaties zijn. De inkoopwaarde van de eind 2011 aanwezige 
voorraad bedroeg ca € 6.903,00. 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
PASSIVA   
 31-12-201 31-12-2011 
Batig saldo  €   1.834,14   €   3.219,07  
Fonds geschiedkundige 
Initiatieven  €   4.927,64   €   5.844,71  
Reservering vooruit 
ontvangen   
bijdrage van de Gemeente  €   1.000,00   €      361,56  
Algemene reserve  €   4.499,64   €   5.416,71  
   
   
   
   

  
 
 

TOTAAL  € 12.261,42   € 14.842,05  
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Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 
23 febr. Lezing Kees Neisingh over Wassenaar en de Koude Oorlog 
13 maart Lezing Aafke Brunt en Jan Haverkate over J.D.C. Baron van 

Heeckeren van Wassenaer, 1809-1875 
12 april Algemene ledenvergadering met na afloop de vertoning van 

historische foto’s van Wassenaar uit de collectie van Adri van 
der Kleij, door Ed Janson en Robert van Lit 

5 mei Bevrijdingsevenement, Soldaten van Oranje, Rendez-vous in 
Scheveningen, georganiseerd door de Stichting Peter Tazelaar 

 
28 mei Excursie over de Vecht, bezoek aan Slot Zuylen 
 
4 sept. Opening van een door de Historische Vereniging Oud 

Wassenaer ontworpen fietsroute Van der Mark en van een door 
de Stichting Brandweermuseum georganiseerde tentoonstelling 
in het Brandweermuseum 

7 sept. Thema-avond Open Monumentendag Wassenaar met als 
onderwerp, ‘Hergebruik van monumenten’.  Inleiding ‘Een 
Tweede leven voor monumenten’ door Ed Janson, gevolgd door 
inleiding ‘Hergebruik of slopen’ door Carl Doeke Eisma 

 Presentatie van ‘Wassenaar in Woord en Beeld/in Words and 
Pictures’ 

10 sept. Open Monumentendag, kraam in de Langstraat 
15 okt. Vrijwilligersmanifestatie, kraam in de Langstraat 
27 okt. Lezing over archeologische ontdekkingen aan het Burchtplein 

en het Plein, door Peter de Geus en Robert van Lit, 
georganiseerd door de Stichting Historisch Centrum Wassenaar 

30 okt. Historische rondwandeling over het Burchtplein en omgeving, 
begeleid door Peter de Geus en Robert van Lit, georganiseerd 
door de Stichting Historisch Centrum Wassenaar 

18 nov. Afsluiting van de Cursus geschiedenis, aanbieden van het 
gerestaureerde boekje ‘Wandeling door Wassenaar’ aan het 
Gemeentearchief van Wassenaar 

22 nov. Lezing door ds. Roelof Steenstra en presentatie van zijn nieuwe 
boek ‘Tot de rand gevuld’ 

 
De belangstelling voor de bovengenoemde activiteiten was goed. 
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De deelnemers aan de excursie op 28 mei 2011. (Foto A.P.C. Kortekaas) 
 
 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
De voorziene onttrekking aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven heeft in 
2011 niet plaatsgevonden. Door bijtelling van de helft van het batig saldo over 
2010, kwam het fonds op een totaal van € 5.844,71. 
 
Bibliotheek 
 
Ongeveer één keer per maand wordt bezien of de boeken van de vereniging 
in de kast in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek in de Langstraat nog zo 
ongeveer op de volgorde staan zoals in de tevens in de kast liggende 
catalogus. Meestal moeten een paar boeken op de juiste plaats gezet worden, 
maar nadat in het voorafgaande jaar op alle boeken kleine etiketjes met een 
volgnummer zijn aangebracht, blijft de orde aardig bewaard. Voor wie het nog 
niet wist: onze catalogus is ook op de website van de OB (www.obvw.nl) te 
raadplegen. 
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In 2011 werd de bibliotheek van Oud Wassenaer verrijkt met in totaal 22 
boeken en brochures. Dat betrof enkele nieuw verschenen publicaties, maar 
ook wel een aantal van enkele decennia oud. Uiteraard is de catalogus enkele 
keren aangevuld. Onderstaand de aanwinsten van 2011: 
 
-  Bronstijdgraf Wassenaar, A. Bakels en R. van Lit, 1989. 

-  Slachthuis Woonhuis, de ontwikkeling van een industrieel gebied tot de 
woonwijk Nieuw  Leyden, Pablo Cabenda en Ellis Buijs, 2006. 

-  Rondom de tafel, verhalen over Wassenaar, Anne van Delft en Peet van 
Duijnhoven, 2011. 

-  Cultuurhistorische Impuls Duin, Horst en Weide, Den Haag, Provincie Zuid-
Holland, 2005. 

-  Voortbouwen op eigen waarde, Het cultureel erfgoedbeleid herijkt, 
 Gemeente Wassenaar  2011. 
-  Groot Hoogelande, Van Wijnen Projectontwikkeling, Dordrecht, 2002. 
-  Wassenaar in Woord en Beeld, Wassenaar in Words and Pictures: 3e en 

herziene druk, E.M.Ch.M Janson en Robert van Lit, 2011. 
-  10 jaar Winkelcentrum Langstraat, Wassenaar 1968-1978,  W.M. van der 

 Kleij,1978. 
-  75 Jaar bouwen met passie, Andreas Mol, 2010. 
-  Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage, Historisch 

Voorburg, 2010. 
-  Sociaal ondernemen in een kapitalistisch bolwerk, de geschiedenis van de 

Wassenaarsche  Bouwstichting, Robert van Lit en Gerard Bouwman, 2011. 
-  Buitenplaatsen in en om Den Haag, Robert van Lit en Marie Christine van der 

Sman, 1992. 
-  Menken Landbouw zestig jaar, mevr. W. de Looze e.a. 1985. 
-  Landelijke Rijvereniging Koningin Emma, Wassenaar 1934-2009, Carla en 

Pleun van der  Marel, 2009. 
-  Lezing over de historie van het Brandwezen, G.J. van der Mark, 1931, 

heruitgave 2011. 
- Provincie Zuid-Holland, Kansen voor buitenplaatsen, Drie schetsontwerpen 

 en andere inspirerende voorbeelden van buitenplaatsen in Zuid-Holland, 
2008. 

-  ’t Regthof, Schouten BV, 2005. 
-  Buurtpraat op de Binnen Klingen, Alfred de Rijcke e.a., 2011. 
-  75 jaar Rijnlands Lyceum Wassenaar, Luud Schrauwen en Jan Dekking, 

2011 
-  Tot de rand gevuld, Roelof Steenstra, 2011. 
-  Van weiland tot landgoed, De landschappelijke ontwikkeling van Landgoed 

Backershagen  te Wassenaar, Symon Visser, 2010. 
-  Wassenaar en omgeving in de 18e eeuw. Schilderijen en tekeningen van de 

gebroeders  La Fargue, (tentoonstellingscatalogus De Paauw) 1999. 
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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.  Aandacht  werd geschonken aan 
onderwerpen als archeologie, buitenplaatsen, het ontstaan van de villawijken, 
huizenonderzoek en het lezen van oud schrift. Op de laatste middag 
ontvingen de cursisten een certificaat en was er een feestelijke afsluiting van 
de cursus in aanwezigheid van de docenten en bestuursleden van Oud 
Wassenaer. Evenals vorig jaar waren de reacties der deelnemers erg positief.  
 

 
Cursisten, docenten en bestuursleden bijeen in de Bibliotheek aan de 
Langstraat na het afsluiten van de cursus over de geschiedenis van 
Wassenaar. (Foto Rob Vellinga) 
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Schenking aan het Gemeentearchief 
 
Op 18 november, na de afsluiting van de cursus geschiedenis, ontving Carla 
de Glopper, gemeentearchivaris van Wassenaar, een bijzondere schenking 
voor het Gemeentearchief uit handen van Robert van Lit, voorzitter van Oud 
Wassenaer. Het gaat om het zeer zeldzame boek “Een wandeling door 
Wassenaar”, een uitgave van de Wassenaarsche Courant uit ca. 1925. 
Misschien is dit het enige nog bestaande exemplaar: kenners van de 
geschiedenis van Wassenaar hebben het boek nooit eerder gezien. Het boek 
is aan de vereniging geschonken door de heer en mevrouw Van Reenen uit 
Schoorl en is op kosten van de vereniging gerestaureerd. Carla de Glopper 
was erg blij met de schenking en zij zegde toe dat het boek binnen afzienbare 
tijd via de site van de Gemeente Wassenaar door iedereen gelezen kan 
worden.  
 

 
Gemeentearchivaris Carla de Glopper (rechts) ontving uit handen van Robert 
van Lit (links) een zeer zeldzaam boek over de geschiedenis van Wassenaar. 
Tussen hen in staan de heer en mevrouw Van Reenen uit Schoorl, die het 
boek aan de historische vereniging hebben geschonken. (Foto Rob Vellinga) 
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Rubriek ‘Actueel Verleden’ in De Wassenaarder 
 
Ons Erelid A.J. Niphuis, eindredacteur, onderhield de contacten tussen 
auteurs, redactie en de drukker en maakte de artikelen persklaar. In 2011 
kwam het tot aflevering nummer 267. Er verschenen dit jaar 25 artikelen. 
Daarvan waren er 18 van redacteuren en 7 van gastschrijvers. En er komen 
nog steeds voldoende artikelen binnen. Een begin is gemaakt met 
werkzaamheden voor wat betreft een tweede uitgave van de artikelen in 
boekvorm. Dat is echter even wat opgeschoven omdat Oud Wassenaer nog 
doende was met een heruitgave van Wassenaar in Woord en Beeld l in 
Words and Pictures.  

 
Varen over de vecht, Excursie 28 mei 2011. (Foto A.P.C. Kortekaas) 
 
Vitrines Bibliotheek Langstraat. 
 
Hoewel de navolgende informatie over de vitrines geen betrekking heeft op 
het verslagjaar 2011, is het zinvol te vermelden dat, wanneer u dit leest u 
zeer waarschijnlijk in de bibliotheek aan de Langstraat een tentoonstelling 
kunt bewonderen over Huis ter Weer, dat in 1738 afgebroken is. Vele 
gebruiksvoorwerpen zijn te zien, die in de periode 1976 -1982 werden 
opgegraven. Met dank aan de sponsors Rabobank Stimuleringsfonds Den 
Haag en omgeving, het Fonds 1818 en de provincie Zuid Holland is het 
mogelijk gebleken om in 2012 een paar prachtige vitrines in de bibliotheek te 
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plaatsen. De Stichting Historisch Centrum Wassenaar heeft de vitrines 
voorzien van fraaie bodemvondsten. In samenwerking met voornoemde 
Stichting zal onze vereniging daar wisselende tentoonstellingen houden over 
de geschiedenis van Wassenaar. Niet alleen in de vitrines die links in de 
bibliotheek staan zullen voorwerpen/stukken getoond worden maar ook in de 
zaal links achter. Deze zaal zal als Historisch Informatie Punt  (HIP) ingericht 
worden en zal zaterdags bemand worden door een vrijwilliger van onze 
vereniging of van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. Zodra ook 
deze zaal volledig ingericht is, zal er een officiële opening van het HIP 
plaatsvinden. 
 
Internet 
Summiere contact-informatie over de bereikbaarheid van "Oud Wassenaer" is 
beschikbaar op www.archieven.nl 
Zeer veel genealogische gegevens zijn verzameld op www.genlias.nl en op 
de site van Ton Bredero, www.genealogie-wassenaar.nl. 
De catalogus van de bibliotheek van Oud Wassenaer is – zoals eerder 
vermeld- te raadplegen op www.obvw.nl 
 
Het gemeentearchief van Wassenaar biedt steeds meer digitale toegang: 

 Zoekt u historische afbeeldingen van Wassenaar? In de collectie 
Beelddocumenten (Digitaal Fotoarchief) vindt u scans van foto's en 
prentbriefkaarten uit de periode 1860-heden en van oudere prenten. 
Digitaal fotoarchief: 
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modul
es=Beeldbanken  

 Zoekt u informatie over een gebeurtenis, een krantenartikel of een 
advertentie? Of zoekt u het adres van een persoon of de namen 
van alle bewoners van een straat? De krantencollectie biedt u scans 
van De Wassenaarsche Courant van 1919-1941, Het Wassenaars 
Nieuwsblad/ De Morgenpost van 1945-1985 en De Wassenaarder van 
1951-1985. In de collectie adresboeken vindt u scans van adresboeken 
uit 1917, 1923, 1927-1941, 1947, 1951-1952, 1960 en 1967. Kranten 
en andere gedrukte bronnen: 
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modul
es=Gedrukte%20bronnen 

 Zoekt u informatie over vroegere inwoners van Wassenaar?  Via 
Akten/registers en via Personen kunt u de geboorteakten van 1811-
1902, huwelijksakten van 1811-1926 en overlijdensakten van 1811-
1950 van de burgerlijke stand doorzoeken. Personen of akten en 
registers: 
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modul
es=Akten%20en%20registers 

http://www.archieven.nl/
http://www.genlias.nl/
http://www.genealogie-wassenaar.nl/
http://www.obvw.nl/
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Beeldbanken
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Beeldbanken
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Gedrukte%20bronnen
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Gedrukte%20bronnen
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Akten%20en%20registers
http://gemeentearchief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx?modules=Akten%20en%20registers

