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Voorwoord 
 

In een eerder voorwoord heb ik aangegeven dat het Oud Wassenaer de 
laatste jaren goed gaat en dat er door de vereniging veel activiteiten worden 
ontplooid. Beide is nog steeds het geval en dat stemt tot voldoening.  
 
Wel merkt het bestuur dat de vele werkzaamheden steeds meer tijd kosten 
en meer inzet vergen van onze bestuursleden en andere vrijwilligers. Nu de 
vereniging wat subsidie ontvangt van de Gemeente Wassenaar voor het 
organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en voor het realiseren 
van ANWB-informatiebordjes aan monumenten, gaat de buitenwacht steeds 
kritischer kijken naar de vereniging.  Wordt het geld wel optimaal besteed en 
zijn de activiteiten naar ieders wens uitgevoerd? Soms bekruipt het bestuur 
het gevoel dat er verwacht wordt dat de historische vereniging haar taken op 
een strakke, bedrijfsmatige wijze uitvoert. Maar zo zijn we natuurlijk niet 
getrouwd.  
 
Als het aan Oud Wassenaer ligt, zijn en blijven we een club van vrijwilligers. 
Mensen die er plezier in beleven om op ontspannen wijze invulling te geven 
aan de werkzaamheden van de vereniging. We houden het graag gezellig.  
 
Blijft het feit dat de werkzaamheden toenemen. In dat kader zijn we op zoek 
naar leden die hun steentje willen bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te helpen 
tijdens Open Monumentendag, door in ons kraampje te staan of door op een 
andere wijze te participeren in de activiteiten van de vereniging. We kijken uit 
naar uw berichten. 
 

Robert van Lit, Voorzitter 
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De Historische Vereniging Oud Wassenaer 

 
Beschermheer  
Drs. J.Th. Hoekema 
 
Ereleden 
Mevrouw F.M.L. van Toor-van Buiren 
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Ledenbestand per 31 december 2014 
In 2014 verwelkomden wij negentwintig nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter zevenentwintig. Aan het eind van het 
verslagjaar bedroeg het ledental 298 en was de samenstelling van het 
ledenbestand als volgt: 
 

Erelid         3 
Buitengewoon lid       3  
Echtpaar/samenwonenden (70) 128 (€ 13,50 per jaar) 
Individueel lid     164 (€  9, - per jaar) 
 

50e Algemene ledenvergadering 

 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 22 april 2014; 43 leden 
waren daarbij aanwezig. 
 
De Beschermheer, drs. J.Th. Hoekema, kreeg het woord en richtte zich tot 
de heer Ed Janson. Na een uitgebreide opsomming van de vele en 
langdurige verdiensten van de heer Janson voor de vereniging maakte de 
Beschermheer bekend dat de heer Janson was benoemd tot Erelid van de 
vereniging. Ten bewijze daarvan ontving de heer Janson een oorkonde. 
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Daarmee was de heer Hoekema nog niet uitgesproken, want als 
Burgemeester van Wassenaar richtte hij zich wederom tot de heer 
Janson. Ook de verdiensten voor de Wassenaarse gemeenschap zijn 
veelvuldig en langdurig. De heer Janson ontving de legpenning van de 
Gemeente Wassenaar. 
 

 
 

De gemeentelijke legpenning voor het zojuist benoemde erelid Ed Janson. 
(foto: Mariëtte van Lit) 

 
In de jaarvergadering 2013 was gevraagd, hoe een vereniging die in 2012 
55 jaar bestaat in het jaar 2013 pas zijn 49e Algemene ledenvergadering 
kon houden. De voorzitter berichtte in antwoord tijdens de jaarvergadering 
2014 hierop dat er na die vergadering een commissie was ingesteld die dit 
heeft onderzocht. Het bestuurslid Peter Kortekaas: “Na de oprichting is er 
een extra algemene ledenvergadering gehouden in 1984. In de jaren 
1961, 1962, 1963, 1969, 1975, 1976 en 1982 werd er geen algemene 
ledenvergadering gehouden. De verklaring moet gezocht worden in o.a. 
het overlijden van de secretaris in 1969 en in structuurveranderingen die 
plaatsvonden.” 
 
De notulen van de 49e Algemene ledenvergadering, gehouden op 4 april 
2013, werden goedgekeurd. Het jaarverslag over 2013 werd vastgesteld. 
 
De in 2014 aftredende bestuursleden E.M.Ch.M. Janson en J. Schiferli, 
die zich beiden bereid hadden verklaard hun bestuurslidmaatschap voort 
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te zetten, werden onder goedkeurend applaus in hun functies 
herbenoemd. 
 
De financiële jaarstukken werden goedgekeurd, de penningmeester werd 
gedechargeerd. 
 
De overige gebruikelijke onderwerpen passeerden de revue, zoals de cursus 
geschiedenis en de jaarlijkse excursie, ditmaal naar Huis Doorn. Bij de 
rondvraag werd door de heer A.P.C. Kortekaas nog het ontbreken van een 
voorzittershamer aan de orde gesteld.  
 
 
Het verslag van de Algemene ledenvergadering werd bij een later 
rondschrijven aan de leden toegezonden.   

 
 

 

 

 

 

 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
 
Het bestuur kwam in 2014 zes keer in een vergadering bijeen. Als telkens 
terugkerend onderwerp stond de organisatie van evenementen op de 
agenda. 
 
Vragen 
Het aantal ontvangen en verzonden inhoudelijke e-mails was aanzienlijk. 
Enkele voorbeelden: 
 
- Van de heer L. Diacone (gemeente Den Haag) een vraag over de 

plaquette bij Clingendael. Deze plaquette herinnert aan het bezoek van 
Heinrich Himmler aan Seyss-Inquart, waarbij Himmler zich twee 
gearresteerde verzetsstrijders liet brengen, te weten Boellaard en 
Jordaan. 

- Van de heer Roeleveld een vraag over de situatie van het Plein in 1773. 
Dit naar aanleiding van een tekening van J.E.la Fargue. 

- Een fotoalbum over de opening van het gezondheidscentrum in 1971 
werd ontvangen. 

- Van de heer Wassing kwam de suggestie voor een lezing over de Raad 
van Beroerten (1567-1572). 

- Van de heer Westhoff kwam een vraag over de mogelijke relatie met 
Wassenaar van een groep Joodse mannen, die in 1942 tewerkgesteld 
waren in Drentse werkkampen. 

- Van de heer Rostrup (Denemarken) een vraag over het Deense 
rampjaar 1658 en de rol van Admiraal van Wassenaer van Obdam bij 
de Slag aan de Sont. 

- Van de heer Dohle een vraag over de Wassenaarse veehouder Van der 
Lubbe, wiens kleindochter bekend werd als ‘de Koningin van Voorburg’. 
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- Van de heer van der Burg het aanbod om op basis van zijn studie naar 
de Verlengde Landscheidingsweg een voordracht te houden. 

- Van de heer De Wijn kwam in het kader van een promotieonderzoek de 
vraag of er ooit onderzoek is gedaan naar (im)migratie en/of 
bevolkingsomvang gedurende de 18de eeuw. 

- Mevrouw de Sterke biedt zich aan om gedichten voor te dragen en/of te 
schrijven bij activiteiten of bij een kunstwerk. 

- Vraag van de heer Bruijn over de Villa Sylvana, waar in 1920 kwamen 
wonen M.J. Wijmer en echtgenote A.D. van der Moer, chauffeur resp. 
huishoudster. 

- Van de heer Hers een vraag over een onderhoudswerkplaats voor 
Junkermotoren in de HTM-werkplaats Maaldrift. 

 
 
Open Monumentendag 
De organisatie van Open Monumentendag werd dit jaar wederom verzorgd 
door een geheel los van de gemeente staand Comité, dat onder de vleugels 
van onze vereniging opereert. Het comité leed door het vertrek van de 
voorzitter, Nico Mooyman, Fenna Gunneman en van Pauline Borking een 
zwaar verlies. Zij hebben gedurende tal van jaren op enthousiaste en 
meeslepende wijze de Open Monumentendag in Wassenaar helpen 
vormgeven.  

 
 

Zeer vroegtijdige ‘dienstbespreking’ van de bestuursleden Kortekaas en Schiferli bij de 
stand in de Langstraat op de Open Monumentendag. 

(foto: C.N.J. Neisingh) 
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Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 
14 en 21 februari   Bezoek aan de tentoonstelling  

Landgenoten! Onderdanen & Oranjes 1813-2013. 
In het Haags Historisch Museum 
 

In de tentoonstelling Landgenoten! werd aandacht geschonken aan de 
opeenvolgende koningen en koninginnen die ons land sinds 1813 bestuurd 
hebben. Daarbij werd ingegaan op hun typerende eigenschappen en hun 
relatie met hun onderdanen. Centraal in de tentoonstelling stond de beleving 
van de onderdanen: wat merkten zij van het koningshuis? Een en ander werd 
verteld aan de hand van schilderijen, tekeningen, foto’s, filmfragmenten en tal 
van bijzondere, soms uiterst kostbare voorwerpen. Daarbij heeft het museum 
dankbaar geput uit de rijke collectie van het Koninklijk Huisarchief, paleis Het 
Loo en enkele particuliere archieven, waardoor stukken getoond konden 
worden die nog niet eerder in musea te zien waren. Tot de curiosa behoorde 
een in Wassenaar vervaardigd aardstralenkastje. Koningin Juliana liet deze 
kastjes in paleis Soestdijk plaatsen in de verwachting gevrijwaard te blijven 
van schadelijke stralingen. 
 
Vanwege de grote belangstelling werd de excursie tweemaal gehouden. 
 
5 maart  Lezing en dia-avond over de bekende Wassenaarse 

kunstschilder CORNELIS RAAPHORST (1875-1954) 
“Meer dan katjesspel” 
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In 1996 startte kleinzoon Theo Raaphorst met het verzamelen van 
reproducties en informatie over zijn opa, de katjesschilder Cornelis 
Raaphorst. Dit was het begin van een lange zoektocht binnen de familie, bij 
veilinghuizen en particuliere verzamelaars naar sporen van het leven en werk 
van zijn opa. Cornelis Raaphorst bleek een veel breder repertoire te hebben 
dan gedacht: hij schilderde behalve poezen ook bloemstillevens, 
landschappen, (Wassenaarse) dorpsgezichten, schapen, honden en zelfs 
Bijbelse scènes, zoals voor de rooms-katholieke St.-Willibrorduskerk in 
Wassenaar.  
Door het raadplegen van oude lokale nieuwsbladen ontstond tevens een 
beeld van zijn rol en de betekenis van zijn artisticiteit voor de gemeenschap 
in Wassenaar.  
Onbewust legde hij met een deel van zijn schilderingen een stukje historie 
van Wassenaar vast.  
Theo Raaphorst heeft dit alles vastgelegd in een prachtig naslagwerk. In zijn 
lezing ging hij in op de diverse aspecten van het leven en werk van Cornelis 
Raaphorst. Dit aan de hand van de nodige illustraties. 
  
Op deze avond werd het boek officieel gepresenteerd. 
 
  

1 april  Een korte wandeling door Wassenaar aan de hand van 
Gerard van der Mark 

 

De leden van Oud Wassenaer waren te gast bij het Brandweermuseum 
Wassenaar in De Paauw.  
 
G.J. van der Mark, architect, aannemer en oprichter van het museum, 
voltooide in 1943 een fotoplakboek in twee delen onder de titel ‘Boerderijen 
en oude gebouwen van Wassenaar’. Het boek bevat een schat aan vaak 
onbekende informatie over de geschiedenis van Wassenaar.  
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Brandweermuseum werd 
rond dit boek een kleine tentoonstelling ingericht.  
 
Kees Plaisier, coördinator van het Brandweermuseum, hield in de Raadzaal 
een presentatie over het boek van Gerard van der Mark. Hij liet in een power 
pointpresentatie een aantal bladzijden van het boek zien en citeerde uit de 
treffende, soms poëtische bouwkundige en historische commentaren van Van 
der Mark. 
 
Aansluitend konden de aanwezigen genieten van een glaasje “Water en vuur” 
likeur en kon de tentoonstelling in het Brandweermuseum bezocht worden.  
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24 mei    Excursie naar Huis Doorn 
 
Huis Doorn was in de Middeleeuwen een waterburcht en veranderde in de 
16de/17de eeuw in een Ridderhofstad (edelmanswoning). Huis Doorn is vooral 
bekend vanwege de keizer van Duitsland, Wilhelm II (1859-1941) die hier van 
1920 tot aan zijn dood woonde.  
 
Na de revolutionaire omwenteling in zijn land was Wilhelm naar het neutrale 
Nederland gevlucht. De kostbare huisraad van zijn paleizen in Berlijn en 
Potsdam werd in treinwagons overgebracht naar Doorn. In het bescheiden 
kasteeltje woonde de keizer eerst met keizerin Augusta Victoria tot haar dood 
in 1921. Vervolgens is hij in 1922 in het poortgebouw hertrouwd met Hermine 
von Reutz. Om in conditie te blijven hield Wilhelm II zich in het park van Huis 
Doorn bezig met houthakken. Na zijn dood bleef de tijd stilstaan in huis 
Doorn, de kostbare inrichting is sindsdien nauwelijks veranderd. Het huis is 
daarmee een uiterst belangwekkend monument van Duits keizerlijk erfgoed 
geworden met Europese allure.   
 

 
(foto: Aad Kortekaas) 

 
De excursie verliep geheel volgens plan. Zo was het rond 10.00 tijd voor 
koffie met gebak in Brasserie Rodestein, een voormalig  internaat voor rijke 
jongedames uit 1898. Vervolgens was er een rondleiding door het Huis 
Doorn, met veel prachtige kunstwerken en meubels, maar ook met curiosa 
als antieke badkamers en toiletten.   
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In het park van Huis Doorn dat is aangelegd in landschapsstijl en ook enkele 
deeltuinen telt, waaronder een onlangs gereconstrueerde rozentuin, werden – 
heel toepasselijk – scènes uit de Eerste Wereldoorlog nagespeeld door 
figuranten in historische kledij. Tal van tentenkampen uit diverse landen 
waren hier minutieus gereconstrueerd. Er werden potjes gekookt op 
primitieve veldkachels.   
 

 
 
Na de lunch op Rodestein volgde in de middag een rondrit langs de 
Langbroekerwetering, waarbij Ed Janson een toelichting gaf op de vele 
kastelen langs deze wetering (waarvan er drie te koop staan!). Rond de 
geplande tijd was iedereen voldaan weer terug in Wassenaar. 
 

 
 

(vervolg op bladzijde 14)  
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BATEN 
Begroting 

2014 
Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 

Contributie  2.300,00  2.914,50  2.600,00 

Rente  37,00  37,11  60,00 

Bijdragen niet-leden  70,00  189,15  70,00 

Bijdragen deelnemers excursie  2.600,00  1.918,00  2.400,00 

Verkoop publicaties  1.300,00  3.109,50  1.000,00 

    Gemeentesubsidie Open 
Monumentendag  2.320,00  2.330,00  2.330,00 

Cursus geschiedenis Wassenaar pm  1.300,00 pm 

Onttrekking Fonds Geschiedkundige 
                                         Initiatieven  1.000,00  929,82  1.000,00 

Archeologieboek      2.000,00 

t Nut pm  68,65 
 Onkostenvergoeding Rabobank 

 
 139,87 

 

    Nadelig saldo  2.493,00 
 

 175,00 

    Totaal  12.120,00  12.936,60  11.635,00 
 
    
 

   

    

    

    

    

    

    Balans per 31 december 2014 
   Activa 31-12-2013  31-12-2014 

 Saldo kas  9,50  348,00 
 Saldo ING bank  3.893,62  0,00 
 Saldo Rabobank  9.393,32  14.906,27 
 Voorraad papier  1,00  1,00 
 Voorraad publicaties  1,00  1,00 
 Schrijfmachine en beamer  1,00  1,00 
 

    Totaal  13.299,44  15.257,27 
 

      

REKENING VAN BATEN EN LASTEN  BEGROTING 2015 (bedragen in Euro) 

Toelichting: 
De leden hebben € 463,00 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De excursiekosten hebben ons € 183,00 opgeleverd. 
De secretariaatskosten bestaan uit:  kopieerkosten €  449,60, porto € 1.083,36,  
enveloppen €  221,50, diversen € 174,01 en acceptgirokaarten € 471,90. 
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LASTEN 
Begroting 

2014 
Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 

Activiteiten en Algemene Ledenverg.  1.600,00  852,45  1.200,00 

Secretariaat  1.600,00  2.400,37  2.000,00 

Verzekering/Contributies/Abonnement  200,00  140,69  145,00 

Excursies  2.600,00  1.735,00  2.400,00 

Inkoop boeken/publicaties  2.300,00  130,00  150,00 

Uitbreiding bibliotheek  50,00  67,50  60,00 

Open Monumentendag  2.320,00  2.438,82  2.330,00 

Cursus geschiedenis Wassenaar pm  1.317,70 pm 

    Fonds Geschiedkundige Initiatieven  1.000,00  929,82  1.000,00 

Archeologieboek 
  

 2.000,00 

Kosten tentoonstelling  250,00  20,65  250,00 

Diversen en onvoorzien  200,00  15,95  100,00 

    Batig saldo 
 

 2.887,65 
  

 
   Totaal  12.120,00  12.936,60  11.635,00 

 
 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    Balans per 31 december 2014 
   Passiva 31-12-2013  31-12-2014 

 Voorziening archeologieboek 
 

 2.000,00 
 Batig saldo 

 
 887,65 

 Fonds Geschiedkundige Initiatieven  5.911,54  4.981,72 
 Algemene reserve  7.387,90  7.387,90 
 

    

    

    Totaal  13.299,44  15.257,27 
 

      

Van het batig saldo is € 2.000 bestemd voor het archeologieboek. 
Voorgesteld wordt om het restant van het batig saldo ad € 887,65 voor de helft aan het 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven en de andere helft aan de algemene reserve toe te 
voegen. 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN  BEGROTING 2015 (bedragen in euro) 
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11 september Bijeenkomst t.g.v. Open Monumentendag  
 
Als opmaat naar de Open Monumentendag werd op woensdag 11 september 
’s avonds in raadhuis De Paauw een thema-avond georganiseerd over: 

‘Op Reis‘ 
 

De avond begon – zeer toepasselijk - met een lezing over de geschiedenis 
van de ANWB, waarbij de aanwijzing als Rijksmonument van het ANWB-
hoofdkantoor te Wassenaar een mooie verbinding legde naar het volgende 
element. 
 
Daarna werd namelijk de nieuw ingestelde Monumentenprijs door wethouder 
Inge Zweerts de Jong aan de winnaar, mevrouw Van de Lelij-Kouwenhoven 
uitgereikt. In een fraai boekje werd de restauratie beschreven. 
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Vervolgens werd een speciaal voor de Open Monumentendag op maat 
voor Wassenaar gecomponeerd boekwerk ‘Waar gaat de reis 
naartoe?’ aan de wethouder aangeboden. 
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13 september Open Monumentendag 
Onthulling door burgemeester Jan Hoekema en Inge Zweerts de Jong van 
een monumenteninformatiebord aan de gevel van ’t Regthuys aan het Plein. 
Het bord is een gezamenlijk project van de Gemeente Wassenaar en de 
historische vereniging. 
 
 

 
 

(foto: Peter Kortekaas) 

 
 
Gedurende de dag was een informatie kraam in de Langstraat geplaatst. Hier 
konden belangstellenden de lijst met toelichting van de 14 opengestelde 
monumenten meenemen.  
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Bijzonder was de openstelling van de Residentie van de Iraanse 
Ambassadeur in de Wiltzangk. 

 

 
 

Op 13 september 2014 hing de vlag uit bij de Wiltzangk, residentie van de Iraanse 
Ambassadeur. (foto: A. van Toor) 

 

 
 

De prachtige schouw met 17de-eeuwse tegels. 
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10 oktober  Presentatie Boek 85 jaar Prins van Wiedlaan 
 
Bob Burgers schreef een boek over de geschiedenis van de Prins van 
Wiedlaan, die 85 jaar bestaat. Ook wordt ingegaan op het ontstaan van Huize 
De Paauw, de villawijk De Paauw en ons dorp Wassenaar.  
Het geslacht zu Wied komt uitvoerig aan de orde, evenals de Oranjes in 
verband met de verbinding van de zu Wieds met de Oranjes. Dit vanwege het 
huwelijk van prinses Marie met Wilhelm 5e zu Wied. De architectuur van de 
Prins van Wiedlaan krijgt uiteraard veel aandacht. 
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14 november Afsluiting zevende 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.  
 

 
 

Cursist Theo Raaphorst overhandigt zijn recente publicatie aan de Gemeentearchivaris 
mevrouw C. de Glopper (foto: Mariëtte van Lit) 

 
 
14 november Schenking aan het Gemeentearchief 
 
Traditiegetrouw bood Oud Wassenaer aan het eind van de cursus over de 
geschiedenis van Wassenaar aan het Gemeentearchief een geschenk aan. 
Deze keer was dat een affiche uit 1894 over een Openbare 
Aardappelverkoping.  
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Gemeentearchivaris Carla de Glopper bekijkt de zojuist ontvangen affiche 
((foto: Mariëtte van Lit) 

 

25 november  Lezing door Frans P. Jansen, oud directeur van 
Garage Jansen 

 
Het is een mooie traditie van de Historische Vereniging Oud Wassenaer om 
ieder jaar een ‘bijzondere Wassenaarder’ uit te nodigen om te vertellen over 
zijn of haar leven. Zo spraken eerder Hugo graaf van Zuylen van Nijevelt 
(Duinrell), de inmiddels overleden bloembollenkweker Cees Overdevest en 
vele anderen. 
 
De laatste in deze reeks was Frans Jansen. Aan de hand van prachtige 
historische foto’s vertelde hij over het ontstaan en de verdere ontwikkeling 
van het familiebedrijf Garage Jansen, indertijd gelegen aan de Rijksstraatweg 
ter hoogte van Kerkehout. Iedere wat oudere Wassenaarder kent dit bedrijf, 
dat aan weerszijden van de Rijksstraatweg de automobilist van benzine 
voorzag. Opzienbarende foto’s uit het bedrijfsarchief  lieten zien hoe smal de 
Rijksstraatweg oorspronkelijk was en hoe landelijk de omgeving van het 
Kerkehout. Drie generaties Jansen hebben van 1898 tot 1998 een bloeiend 
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bedrijf opgebouwd. Het kreeg vestigingen aan de Starrenburglaan en in 
Voorburg. In 1998 werd het bedrijf overgenomen door 
automobielmaatschappij ‘Wittebrug’ in Den Haag. 
 
Frans Jansen schreef over de honderdjarige geschiedenis van Garage 
Jansen een prachtig, rijk geïllustreerd boek. De volledige opbrengst komt ten 
goede aan een ‘goed doel’ in Wassenaar. 
 

 
 

 
Rubriek ‘Actueel Verleden’ in De Wassenaarse Krant 
 
In het jaarverslag van 2013 werd al melding gemaakt van het feit dat De 
Wassenaarder, het blad waarin onze rubriek vele jaren verscheen, zou 
ophouden te bestaan. De rubriek kon echter voortgezet worden in de 
Wassenaarse Krant. En dat is heel goed verlopen; de eerste aflevering, nr. 
315, kon al op 7 januari worden geplaatst. De laatste in het verslagjaar was 
nr. 340. De samenwerking is erg goed en wat vooral ook prettig is, is dat er 
een grote flexibiliteit bestaat voor wat betreft de omvang van de bijdragen. 
Vooral door de (ook door de redactie van de Krant) op prijs gestelde 
toevoeging van een foto, kan deze omvang immers nogal variëren. 
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Bibliotheekcommissie 
 
Dit jaar geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Af en toe is de volgorde van de 
boeken in de kast van Oud Wassenaer in de leeszaal van de Openbare 
Bibliotheek weer wat hersteld. Als er nooit iets verkeerd staat, is dat een veeg 
teken. Maar gelukkig verdient het onze aandacht. 
Afgezien nog van de jaarboekjes van zusterverenigingen, is de bibliotheek dit 
jaar verrijkt met een viertal in 2014 verschenen werken en nog een zestal 
titels van oudere datum.  Het betreft:  
- Beeldententoonstelling ‘Hoogspanning’ 2008. 
- Burgers, Bob, Vorstelijk erfgoed, 85 jaar Prins van Wiedlaan, 2014. 
- Dietz, Luc, Duinrell 1935-2010, kroniek van een familiebedrijf, 2010. 
- Efdée, Martin e.a., Wijk Burgwey in historisch perspectief, Buurtvereniging 
  Burgwey, 2013. 
- Huize Willibrord – Wassenaar, 50 jaar, Wassenaar 1981. 
- Jaarboek Adelbert College 1994-1995 (40 jaar), 1995-1996 en 1996-1997. 
- Jansen, Frans P., Op weg, 100 jaar geschiedenis Garage Jansen, 2014. 
- Monumentaal groen in Wassenaar, Open Monumentendag 1999. 
- Raaphorst, Theo, Cornelis Raaphorst, 1875-1954,  
  Meer dan katjesspel, 2014. 
- Waar gaat de reis naar toe? Open Monumentendag 2014. 
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Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
In 2014 heeft een onttrekking van € 929,82 aan het Fonds Geschiedkundige 
Initiatieven plaatsgevonden ten behoeve van het archief van de Stichting 
Wassenaar ’40-’45. Deze in 1993 opgerichte stichting is eind 2013 
opgeheven en is overgegaan als werkgroep ’40-’45 in de historische 
vereniging. Het archief, bestaande uit meer dan 1.000 foto’s, teksten van 70 
interviews, 780 documenten en 125 voorwerpen, is gereedgemaakt voor 
overdracht aan het Gemeentearchief (in 2015). Hiervoor zijn bijzondere 
zuurvrije omslagvellen, stofmappen, labels en 17 zgn. ‘Amsterdamse 
archiefdozen’ aangeschaft. 
 
Het Historisch Informatie Punt is een samenwerking tussen Bibliotheek 
Wassenaar en de twee lokale historische instellingen: de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar en de Historische Vereniging Oud Wassenaer. De 
Gemeentearchivaris van de Gemeente Wassenaar heeft aan deze 
samenwerking haar medewerking toegezegd.  
Het HIP heeft als doel om de geschiedenis van Wassenaar dichter bij de 
inwoners van Wassenaar te brengen door als ontmoetingspunt te fungeren 
en vraagbaak te zijn over alles wat in het verleden ligt. In het tweede 
volledige jaar – 2014 – was er iedere 1e zaterdag van de maand tussen 11.00 
uur en 13.30 uur iemand aanwezig op het HIP (In de Verkade-Clarkzaal, links 
achter in de bibliotheek Langstraat).Het aantal bezoekers was niet 
overweldigend. 
 
Tentoonstellingen 

  
Naast bovengenoemde activiteiten worden in samenwerking met 
bovengenoemde drie organisaties tentoonstellingen in de bibliotheek 
georganiseerd. Tentoonstellingen met als doel te laten zien hoe de 
Wassenaarders in het verleden leefden en werkten. Elk half jaar wisselt de 
tentoonstelling in de bibliotheek. 
  
Na een tentoonstelling van vondsten uit opgravingen op de plaats van het 
oude kasteel Ter Weer en één van huiselijke religieuze voorwerpen zijn de 
vitrines tot eind 2013 ingericht geweest met in bruikleen gegeven 
ambachtelijk gereedschappen. Verschillende oude Wassenaarse bedrijven – 
Alkemade Optiek, Bloembollenkwekerij Overdevest Tulpen & Zo, Chris Theil 
Lederwaren, firma Remmerswaal en Looijestijn en het Schildersbedrijf 
Winnubst B.V. hebben hieraan hun medewerking verleend. 
 
In 2014 heeft het brandweermuseum de grote vitrine ingericht met museale 
voorwerpen. Vanaf 29 november werd de grote vitrine gevuld met 
voorwerpen uit het meer dan 100 jarig bestaan van de muziekvereniging 
Excelsior. 
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Niet alleen door verenigingen, maar ook door inwoners van Wassenaar 
kunnen de vitrine gebruikt worden om hun collectie van (oude) voorwerpen 
met een link naar Wassenaar tentoon te stellen. U kunt hiervoor te allen tijde 
contact opnemen met de Vitrinecommissie. 
  
 
 
 

 


