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Jaarverslag Historische Vereniging "Oud Wassenaer" 
2012 

Voorwoord 

 
Een hoogtepunt was verleden jaar de viering van het 55-jarig bestaan. Een 
luchtige en toch leerzame viering, met een quiz die met verve en humor 
gepresenteerd werd door onze secretaris Kees Neisingh. De volle zaal in de 
Warenar had er veel plezier in. Daarna kon ons erelid Albert Niphuis de 
nieuwe uitgave Actueel Verleden 2 van de vereniging overhandigen aan onze 
beschermheer en burgemeester Jan Hoekema. 
 
Daaraan voorafgaand had ik een kort overzicht van de wapenfeiten van Oud 
Wassenaer gegeven. Dat zijn er toch heel wat en daar kan de historische 
vereniging best trots op zijn. Met een relatief klein clubje wordt er op het 
gebied van de lokale historie veel bereikt. 
 
Naast de vele bestaande activiteiten van Oud Wassenaer waren er in het 
afgelopen jaar drie nieuwe. In de Bibliotheek aan de Langstraat is de 
vereniging de komende jaren druk bezig om de prachtige vitrines te vullen. 
Dat doet zij in samenwerking met de Stichting Historisch Centrum Was-
senaar, terwijl ook het Gemeentearchief een steentje bijdraagt. 
Het begon met een tentoonstelling van bodemvondsten (met name van het 
Huis ter Weer), met particuliere collecties van wijwaterbakjes, en nu zijn al 
enige tijd allerlei religieuze voorwerpen uit Wassenaar uitgestald. Er is veel 
belangstelling voor. Ons bestuurslid Peter Kortekaas is benoemd tot 
voorzitter van de vitrinecommissie en hij weet de vaart er in te houden. 
In de Bibliotheek is ook het Historisch Informatie Punt (HIP) van start gegaan. 
Ook hier wordt samengewerkt met eerdergenoemde Stichting. In het zaaltje 
links achter in de Bibliotheek kunnen bezoekers op bepaalde dagen hun 
vragen stellen over de Wassenaarse geschiedenis, over genealogie of over 
bijvoorbeeld opgravingen en bodemvondsten in Wassenaar. De leden zijn 
uiteraard welkom om eens een praatje te komen maken; het is er ook 
gezellig. 
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Ook nieuw: de cursus Architectuur van Wassenaar die ’t Nut organiseert in 
nauwe samenwerking met onze vereniging. In vijf lessen werden de cursisten 
door deskundigen geïnformeerd over architecten en architectuur in 
Wassenaar. De eerste cursus werd met grote belangstelling en waardering 
ontvangen. Inmiddels is de cursus in 2013 voor de tweede keer gegeven, met 
een grotendeels nieuw programma. 
Tot slot herinner ik graag aan de opmerking die tijdens de laatste algemene 
ledenvergadering werd gemaakt over het ontbreken van een website van 
Oud Wassenaer. Dat hebben we ter harte genomen. Er wordt nu hard 
gewerkt aan de realisatie van een website (samen met de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar). U ziet het, uw vereniging gaat met de tijd mee. 
 

 
 
      Robert van Lit 
      Voorzitter 
 
 
48e Algemene ledenvergadering 
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 10 april 2012. In totaal 
waren daarbij 41 leden aanwezig 
 
De voorzitter memoreerde het 55-jarig bestaan van onze in 1957 
opgerichte vereniging. Tevens meldde hij dat de fysieke ondersteuning 
door de Gemeente Wassenaar bij de organisatie van de Open 
Monumentendag (OMD) met ingang van 2011 was beëindigd. Feitelijk is 
onze vereniging nu de organisator van de OMD. 
 
Het statutair aftredende bestuurslid de heer C.N.J. Neisingh werd 
herbenoemd.  
 
Het Beleidsplan 2012-2016 werd goedgekeurd. Daarnaast passeerden de 
gebruikelijke onderwerpen de revue, zoals de cursus geschiedenis en de 
jaarlijkse excursie. Daarnaast werd de rol van de vereniging op het gebied 
van monumentenzorg besproken. Uit de vergadering kwam ook de roep om 
een eigen website. 
 
Bij de rondvraag kwam nog aan de orde de samenwerking met de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar bij de voorbereiding van de Open 
Monumentendag. 
 
Het verslag van de ALV werd bij een later rondschrijven aan de leden 
toegezonden. 
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Beschermheer:  
Drs. J. Hoekema 
 
Ereleden 
Mevrouw F.M. L. van Toor-van Buiren 
Ir. A.J. Niphuis 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2012 
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 
 

 
Het bestuur bijeen: v.l.n.r. E.M.Ch.M. Janson, J.T. Schiferli, C.N.J. Neisingh, Mevr. 
M.A.C.W. van Lit – Pieterse, A.H.P. van den Berg, P.L.M. Kortekaas, R. van Lit  

(Foto: Mirella Kortekaas-Kenens) 

 
Bibliotheekcommissie 
 
Commissieleden  de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis 
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Kascommissie 
 
In 2012 trad de heer J.E.A. van der Plas na gedane arbeid af. Lid van de 
Kascommissie bleef mevrouw L.T. Herrebout. Tot reserve lid werd benoemd 
mevrouw F.C. Gunneman-Zwaak. 
 
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 
 
De heer A.H.P. van den Berg 
 
Commissie Open Monumentendag 
 
Voorzitter  de heer R. van Lit 
Commissieleden mevr. F.C. 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  
 
Vitrinecommissie 
De heer P.L.M. Kortekaas (vz.), R. van Lit en externe leden 
 
Ledenbestand per 31 december 2012 en contributie 
 
In 2012 verwelkomden we twintig nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter dertien. Aan het eind van het verslagjaar 
bedroeg het ledental 283 en was de samenstelling van het ledenbestand als 
volgt: 
 
erelid          2  
buitengewoon lid         3  € 11,50    ) contributie 
echtpaar/samenwonenden  (65) 130  € 13,50    ) per jaar 
individueel lid    148  €   9,-       ) m.i.v. 2002 
 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
 
Het bestuur kwam in 2012 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.  
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Op 30 april onthulden burgemeester Hoekema en mevrouw drs. M.A.A.M. 
Hoekema-Barth een door de historische vereniging verzorgd informatiebord 
over Het Plein 
 

. 
Onthulling van het Informatiebord over Het Plein door Burgemeester Hoekema en 

mevrouw drs. M.A.A.M. Hoekema-Barth (Foto Gemeente Wassenaar) 

 
De organisatie van Open Monumentendag werd dit jaar wederom verzorgd 
door een geheel los van de gemeente staand Comité, dat hoofdzakelijk uit 
onze vereniging voortkwam. Evenals in voorafgaande jaren was er een 
opmaat naar de Open Monumentendag; op woensdag 5 september werd in 
De Paauw een thema-avond georganiseerd over ‘Groen van Toen’. Na een 
openingswoord van de voorvechter voor het Wassenaarse groen Antoon 
Claassen werd een lezing gehouden door architectuurhistorica Marina 
Laméris, auteur van het eerder dit jaar verschenen standaardwerk De 
buitenplaats en het Nederlandse landschap, met als titel: 

‘De buitenplaatsen en het landschap in Wassenaar’ 
In deze inleiding ging Marina Laméris uitgebreid in op de betekenis van de 
groene en landschappelijke aspecten van de Wassenaarse buitenplaatsen. 
 
Na deze lezing werd een nieuw boek over Wassenaar gepresenteerd. Het is 
de prachtig uitgevoerde uitgave van ‘Wassenaars Groen van Toen’, een 
geheel in kleur uitgevoerde publicatie over historisch groen in Wassenaar. 
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Op 8 september werd het door de vereniging vervaardigde informatiebord bij 
het Baljuwhuis onthuld door burgemeester Hoekema en de heer N.W. Conijn. 

 

Onthulling van het informatiebord bij het Baljuwhuis door burgemeester Hoekema (l) en de 
heer N.W. Conijn (r). Voorzitter Van Lit en Erelid mevr. Van Toor kijken toe. 

(Foto René de Wit) 

 
Op vrijwel hetzelfde moment werd door wethouder M. van Dijk en molenaar 
C.D. Eisma van de op rigoureuze wijze onderhouden molen ‘Windlust’ de 
vang gelicht. 
 
Op 8 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 in 2011 
verschenen boek ‘Wassenaar in Woord en Beeld / in Words and Pictures’ en 
het nieuw verschenen boek ‘Wassenaars Groen van Toen’ werd daarbij goed 
verkocht. 
 
Op 22 november werd het 55-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Oud Wassenaer gevierd in het Cultureel Centrum Warenar. Het is 55 jaar 
geleden dat een aantal enthousiaste Wassenaarders besloot tot de oprichting 
van een historische vereniging voor Wassenaar. Bij de voorbereiding tot de 
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oprichting waren zowel de toenmalige burgemeester van Wassenaar, Baron 
van Wijnbergen, als de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de 
heer Klaasesz, betrokken. De feestelijke avond bestond uit een zeer 
geanimeerde quiz over de geschiedenis van Wassenaar, waarbij de 
deelnemers aan de hand van fraaie lichtbeelden een meerkeuzetoets 
voorgelegd kregen. De heer Henny de Greef werd winnaar van de quiz.  
Vervolgens ontving burgemeester Hoekema het nieuwste boek van de 
historische vereniging Actueel Verleden 2 - Wassenaarse geschiedenis in 
ruim honderd schetsen uit handen van Albert Niphuis, erelid van de 
vereniging en redacteur van het nieuwe boek. 
 
Het bestuur heeft de ontwikkelingen rond het Cultureel Overleg Wassenaar 
(CO-W) gevolgd.  
Geconstateerd werd dat de Verhalenwedstrijd het hoofdthema van dit overleg 
vormde. 
 
Het aantal ontvangen e-mails met (verzoeken om) informatie nam aanzienlijk 
toe. Enkele voorbeelden: 
 
- Een vraag over de rol van het verzet in 1944 en 1945 bij het 
 verzamelen van V1 en V2 onderdelen, de Wassenaarder Prof. 
 Uytenbogaerd speelde hierin de centrale rol; 
- Aanvullende informatie over de uit Wassenaar afkomstige Philip 
 Pander, die het verzet in Friesland leidde en aan het einde van de 
 Tweede Wereldoorlog door de bezetter  werd geëxecuteerd; 
- Een advies over een nieuwe straatnaam voor de nieuw te bouwen 
 Amerikaanse ambassade [Het uitgebrachte advies stond aan de basis 
 van de besluitvorming door de Gemeente Wassenaar om deze straat 
 het John Adams Park te noemen]; 
- Een vraag over genealogische gegevens met betrekking tot de familie 
 Goemans; 
- Een vraag om contact te krijgen met dorpsgenoten die het 
 Wassenaarse dialect spreken; 
- Vragen en opmerkingen over een tragisch einde in Wassenaar van de 
 Joodse familie Zeehandelaar, die na de capitulatie in mei 1940 in hun 
 tijdelijke huisvesting in Wassenaar uit wanhoop een einde aan hun 
 leven maakte; 
- Wat is er bekend over pension “De Jister” en de schrijfster Grietje 
 Spaanderman-Wielinga ?;.Dit resulteerde in een artikel in de reeks 
 Actueel Verleden 
- Waar lagen Riebroeck en Rughenbroec in Wassenaar? 
- Opvang in Wassenaar van Indische Nederlanders (1950-1955), in het 
 bijzonder Huis Nieuw Rijksdorp 
- Oud materiaal over de Kievietschool aan de Buurtweg 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2013 (bedragen in €) 

BATEN Begr.2012 Real 2012 Begr.2013 

    
Contributie 2.300,00 2.664,50 2.300,00 

Rente 150,00     

Bijdrage deelnemers excursie 2.500,00 2.460,00 2.600,00 

Verkoop publicaties 2.900,00 4.816,50 2.500,00 

Bijdragen niet-leden 80,00 78,35 70,00 

Cursus geschiedenis Wassenaar p.m. 1.270,00 p.m. 

Onttrekking bijdrage gemeente 
 

361,56 
 

Onttrekking Fonds Gesch. Initiatieven 
   

 (ANWB-bord en Actueel Verleden 2) 1.000,00 2.672,75 1.000,00 

Gemeente subsidie Open Mon Dag 
 

2.700,00 p.m. 

Sponsoring Open Mon Dag 
 

250,00 
 

t Nut 
 

362,80 p.m. 

Stimuleringsfonds Rabobank 
 

5.000,00 
 

Nadelig saldo 
 

980,88 
 

Totaal 8.930,00 23.617,34 8.470,00 

 
Toelichting: De leden hebben € 507,00 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De excursiekosten bedroegen € 3.136,10 een tekort van € 676,10. De 
secretariaatskosten waren totaal € 1.531,25 t.w. enveloppen € 213,- porto € 771,15 
kopieën € 478,20 en diversen € 68,90. 
Het bedrag van € 1,- voor de voorraad publicaties is een ideële waarde om aan te 
geven dat er publicaties zijn.  
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

ACTIVA 31-12-2011 31-12-2012 

   
Saldo Kas 1.187,20 561,10 

Saldo ING 551,74 1.375,85 

Saldo Rabobank 9.950,11 8.886,91 

Nog te ontvangen subsidie Open Mon Dag 2.700,00 
 

Debiteuren 450,00 
 

Voorraad papier 1,00 1,00 

Voorraad publicaties 1,00 1,00 

Schrijfmachine 1,00 1,00 

Totaal 14.842,05 10.826,86 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2013 (bedragen in €) 

LASTEN Begr.2012 Real 2012 Begr.2013 

    Activiteiten en Alg Ledenvergadering 4.300,00 4.659,90 4.500,00 

Secretariaat 1.000,00 1.531,25 1.600,00 

Kamer van Koophandel 30,00 24,08 30,00 

Contributie, abonnementen, WA Verzekering 210,00 183,78 200,00 

Uitbreiding bibliotheek 50,00 
 

50,00 

Inkoop boeken/publicaties 2.000,00 5.692,85 500,00 

ANWB-monumentenbord 1.000,00 534,31 1.000,00 

Cursus geschiedenis Wassenaar p.m. 1.247,55 p.m. 

Open Monumenten Dag p.m. 2.536,25 p.m. 

Cursus Architectuur (i.s.m. 't Nut) 
 

122,40 
 Vitrines bibliotheek 

 
6.782,53 250,00 

Diversen en onvoorzien 340,00 302,44 340,00 

    

        

Totaal 8.930,00 23.617,34 8.470,00 

 
Voorgesteld wordt om het nadelige saldo van € 980,88 ten laste van de Algemene 
Reserve te brengen. 
 
 
 
  
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

PASSIVA 31-12-2011 31-12-2012 

   
Saldo (voor 31-12-2012 negatief) 3.219,07 -980,88 

Fonds Gesch. Initiatieven 5.844,71  4.781,50 

Reservering vooruit ontvangen gem 361,56 
 

Algemene reserve 5.416,71 7.026,24 

   

   

   

   
Totaal 14.842,05 10.826,86 
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Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 
4 febr. Lezing Christine Sinninghe Damsté – Hopperus Buma  
  'Twickels Drietal’ 
 
14 maart Lezing drs. Victor Laurentius ‘Verzetsheld Peter Tazelaar’ 

Peter Tazelaar dankte zijn status als verzetsheld vooral aan zijn geheime 
missie in 1941: eenentwintig jaar oud landde hij in de nacht van 22 op 23 
november met een Koninklijke opdracht op het Scheveningse strand. 
Gekleed in smoking begon hij aan een levensgevaarlijk avontuur dat later een 
inspiratiebron zou worden voor de beste Nederlandse oorlogsfilm aller tijden: 
Soldaat van Oranje.  

 
10 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 

 
30 april Onthulling door de burgemeester en mevrouw drs. M.A.A.M. 

Hoekema-Barth van een door de historische vereniging verzorgd 
informatiebord over Het Plein 

 

12 mei Excursie naar het SS Rotterdam, gevolgd door een rondvaart 
met de party-rondvaartboot Ostara door het havengebied 

 

 
Het gezelschap poseert voor de indrukwekkende achtersteven 

(foto Geert de Rijk) 
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5 sept. Thema-avond Open 
Monumentendag Wassenaar met 
als onderwerp, ‘Groen van Toen’. 

 Een lezing ‘De buitenplaatsen en 
het landschap in Wassenaar’, 
door Marina Laméris 

 
8 sept. Open Monumentendag, kraam in 

de Langstraat 
 
14 okt. Bezoek aan tentoonstelling 

‘Historische buitenplaatsen in 
Voorschoten’ in het Museum 
Voorschoten 

 
 
 
22 okt Onthulling van een plaquette in het raadhuis De Paauw ter 

herinnering aan 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. 

 

 
De Wassenaarder 25 oktober 2012 
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22 nov. Viering van het 55-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Oud Wassenaer 

 
11 dec. Lezing door Ad Zopfi, directeur van de Wassenaarsche 

Bouwstichting 
 
De belangstelling voor de activiteiten was goed. 
 
Rubriek ‘Actueel Verleden’ in De Wassenaarder 
Als gewoonlijk verschenen de afleveringen voor 
onze rubriek om de twee weken in de 
Wassenaarder.  
In 2012 waren dat de afleveringen nr. 268 – 292. 
Verheugend is dat een derde deel daarvan werd 
geschreven door anderen dan redactieleden, onze 
‘gastschrijvers’.  
De Wassenaarder is overgegaan op een vaste, 
goed in het oog lopende plek in de krant met ook 
een vaste grootte, zodat de juiste omvang van de 
bijdragen wat meer aandacht vergt dan voorheen. 
Maar er was nog meer bijzonders, want de tweede bundel, Actueel Verleden 
2, verscheen in het najaar van 2012. Er zijn 128 afleveringen in opgenomen 
en wat meer afbeeldingen dan in de eerste bundel.  
Bij de viering van het 55-jarig bestaan van Oud Wassenaer nam 
burgemeester Jan Hoekema het eerste exemplaar in ontvangst. Anders dan 
bij de eerste bundel, is onze vereniging nu zelf de uitgever en het boekwerk 
lijkt zijn weg naar de lezer aardig te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbieding van het boek door Erelid Niphuis (l) aan Burgemeester Hoekema (r) 
(Foto: De Wassenaarse Krant) 
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Bibliotheekcommissie 
 
Als voorheen kijken we van tijd tot tijd of onze boeken in de kast in de leeszaal 
van de Openbare Bibliotheek nog op de volgorde staan zoals in de tevens in 
de kast liggende catalogus. Gelukkig moeten we dan in de regel wel een paar 
boeken op de juiste plaats zetten, want het laat zien dat de boeken 
geraadpleegd worden. Aan het eind van het jaar zijn de nieuwe aanwinsten in 
de kast geplaatst. Daartoe moet dan eerst in elk nieuw boek een 
veiligheidssticker worden aangebracht. Ook wordt dan de catalogus van ons 
boekenbezit op de website van de OB (www.obvw.nl) aangevuld. 
Gezegd mag worden dat de samenwerking met de OB heel goed verloopt. 
In 2012 konden we, naast de gangbare jaarboekjes en onze eigen bundel 
Actueel Verleden 2, nog een tiental boeken en brochures aan de bibliotheek 
van Oud Wassenaer toevoegen. Zie de onderstaande lijst.  
 
De toekomst van een Monument, Van Paulusschool tot PiusXhof, 
 Wassenaarsche  Bouwstichting, 2011. 
 

De Doorkijk Speciale editie, 100 jaar Wassenaarsche Bouwstichting, 
 2012. 
 

Een wandeling door Wassenaar, z.j. ca. 1920, facsimile herdruk 2012.  
 

Laméris, Marina en Roel Norel, De Buitenplaats en het Nederlands 
 Landschap, TasT, Hollandsche Rading, 2012. 
 

Wassenaars Groen van Toen, Lit, Robert van, e.a., Comité Open 
 Monumentendag Wassenaar/  Historische Vereniging  Oud 
 Wassenaer, 2012.  
 

Oosterling, L.G., Kent U ze nog. . . de Wassenaarders, 
 Europese Bibliotheek, Zaltbommel,  1972. 
 

Wielenga, Deka, Commando & Hongertocht, een Wassenaarse jongen in 
 oorlogstijd,  Wassenaar, 2012 
 

Niko van der Sluis en Guus van Barneveld "Kom Veilig Thuis"1  
 

Winnubst Meesterschilders sinds 1912 Wassenaar, Schildersbedrijf 
 Winnubst B.V., 2012. 
 

Beeldspraak 1985, Peter Koenis (1928-2004) en Mariëtte van Lit-Pieterse. 
  

                                                
1
 Dit boek maakt een koppeling van het verleden naar het heden over  Geesbert van 

Barneveld gemeenteontvanger in Wassenaar die in zijn werkkamer verzetsactiviteiten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide.  Boek uitgegeven op 22 oktober 2012 tijdens 

de onthulling van een gedenkplaat in het Oud Archief in Raadhuis de Paauw. 
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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 Mariëtte van Lit-Pieterse) 
 
 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
Onttrekking aan het Fonds Geschiedkundige Initiatieven heeft in 2012 
plaatsgevonden ten behoeve van een ANWB informatiebord en de publicatie 
van Actueel Verleden 2. Het eindsaldo van het fonds bedroeg € 4.781,50. 
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Schenking aan het Gemeentearchief 
 
Op 16 november 2012, na de afsluiting van de cursus geschiedenis, ontving 
Carla de Glopper, gemeentearchivaris van Wassenaar, een bijzondere 
schenking voor het Gemeentearchief uit handen van Mariëtte van Lit-Pieterse 
een verzameling van gedichten en dia's over Wassenaarse sculpturen van 
Peter Koenis, die nu gebundeld is als een aantrekkelijk boekwerk. 
 

 
Gemeentearchivaris Carla de Glopper (links) ontving  de bundel in aanwezigheid van de 

weduwe van Peter Koenis, Maria Koenis, uit handen van Mariëtte van Lit-Pieterse (rechts) 

(foto Robert van Lit) 
 
Vitrines en het Historisch Informatie Punt  
 
Al langere tijd bestond er bij de Stichting Historisch Centrum Wassenaar (St 
HCW) en de Historische Vereniging Oud Wassenaer de wens om de 
geschiedenis van Wassenaar beter voor het voetlicht te brengen (naast de 
archeologische opstelling in De Paauw. Een historisch museum zou daarvoor 
ideaal zijn, maar realistischer leek de gedachte om op een goed in het oog 
vallende locatie in de bibliotheek vitrines neer te zetten.  
De bedoeling van deze vitrines is om aan de inwoners van Wassenaar 
gelegenheid te bieden om hun collectie van oude voorwerpen tentoon te 
stellen en om aandacht aan de geschiedenis van Wassenaar te schenken. 
Het Haags ontwerpbureau Keen werd gevraagd een ontwerp voor de grote 
vitrine te maken, terwijl de huisarchitect van de bibliotheek, de heer Wim La 
Feber, de vitrines in de Verkade-Clark vergaderkamer ontwierp. Dat de 
vitrines ook daadwerkelijk gebouwd konden worden, is te danken aan 
financiële bijdragen van het Rabobank Stimuleringsfonds, Fonds 1818, de 
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Provincie Zuid-Holland, Gemeente Wassenaar, de Stichting Vrienden van de 
Bibliotheek Wassenaar en de beide genoemde historische organisaties.  
De eerste tentoonstelling is op 8 juni door Wethouder Sanders geopend, een 
prachtige collectie bodemvondsten van het Huis ter Weer die tot het eind van 
2012 te zien is geweest. In de Verkade-Clark vergaderruimte werden oude 
gereedschappen en diverse Wassenaarse souvenirs getoond.  
Eind november werd de tentoonstelling van religieuze voorwerpen geopend. 
 

 
 
Hans Hupkes plaatst het algemeen tekstbordje in de grote vitrine in de bibliotheek. 
Mevrouw Antje Vinkestijn en mevrouw Sientje Van Winden plaatsen hun bordjes bij de 
door hen in bruikleen gegeven religieuze voorwerpen. (Foto Mariëtte van Lit-Pieterse) 
 

Het Historisch Informatie Punt HIP is een samenwerking tussen de 
Bibliotheek Wassenaar en de twee lokale historische instellingen, welke in 
een samenwerkingsovereenkomst d.d. 17 oktober 2012 is bekrachtigd. 
Partners zijn de Stichting Historisch Centrum Wassenaar  en de Historische 
Vereniging Oud Wassenaer. Het Oud-Archief van de Gemeente Wassenaar 
heeft aan deze samenwerking haar medewerking toegezegd. Het HIP heeft 
als doel om de geschiedenis van Wassenaar dichter bij de ingezetenen van 
Wassenaar te brengen door als ontmoetingspunt te fungeren en vraagbaak te 
zijn over alles wat in het verleden ligt. Er is iedere 1e en 3e zaterdag van de 
maand tussen 11.00 uur en 13.30 uur iemand aanwezig bij het HIP in de 
Verkade-Clark vergaderzaal (links achter in de bibliotheek Langstraat).  


