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Jaarverslag Historische Vereniging Oud Wassenaer 
2015 

Voorwoord 
 

Het gaat de vereniging goed. Dat is onder andere te zien aan het aantal 
leden, dat in een paar jaar tijd is gestegen van 250 naar ruim 300. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. Ook in het afgelopen jaar is er weer veel 
positiefs gebeurd op historisch gebied.  
 
Er verschenen nieuwe publicaties, er werden lezingen en excursies 
georganiseerd, er werden infoborden onthuld en ook de cursus over de 
geschiedenis van Wassenaar was weer een groot succes. Om dit te bereiken 
werken we samen met andere partijen, zoals de gemeente Wassenaar, de 
Stichting Historisch Centrum Wassenaar en de Bibliotheek Voorschoten 
Wassenaar.  
 
Verleden jaar organiseerde Oud Wassenaer voor de zesde keer de Open 
Monumentendag, een evenement dat door velen wordt gewaardeerd. Toen 
echter in december het bericht kwam dat Oud Wassenaer voor de Open 
Monumentendag met ingang van 2016 geen subsidie meer ontvangt, 
besloten de leden van het Comité Open Monumentendag Wassenaar en het 
bestuur om het comité op te heffen. Het leek ons niet juist dat de historische 
vereniging voortaan de kosten van deze dag op zich zou nemen. Deze 
activiteit zal dus door anderen moeten worden opgepakt. 
 
Voor Oud Wassenaer blijft er nog genoeg te doen. Het jaar 2016 is al weer 
een eind op streek en we hebben al enkele succesvolle en goed bezochte 
lezingen achter de rug. Er staat u als lid en belangstellende nog veel meer 
moois te wachten. Mocht u zelf nog suggesties hebben voor een interessant 
onderwerp of activiteit dan houdt het bestuur zich warm aanbevolen. 
 
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 
De heer Ir. A.J. Niphuis 
De heer E.M.Ch.M. Janson 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2015 
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 drs. P.L.M. Kortekaas 
 

 
 

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

ontbreekt op deze foto. (Foto door A. van Toor) 
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Bibliotheekcommissie 
 
Commissieleden : de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis 
 
Kascommissie 
 
Leden: de heren A.P.C. Kortekaas en L.J. van Rossem  
Reserve-lid de heer A.J.F. de Vries 
 
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 (inmiddels opgeheven) 
 
Voorzitter:  R. van Lit 
Commissieleden: de heren A.H.P. van den Berg, C.D. Eisma,  
   P.L.M. Kortekaas en C.N.J. Neisingh  
 
Vitrinecommissie 
 
Voorzitter:  de heer P.L.M. Kortekaas 
Commissieleden: de heer R. van Lit en externe leden 
 
Werkgroep Grenswijzigingen 
 
Voorzitter:  de heer J.T. Schiferli 
Lid:   de heer A.H.P. van den Berg 
 
Werkgroep Wassenaar ’40-‘45 
 
Voorzitter:  de heer R. van Lit 
Leden:  de heer F.R. Hazenberg 
   de heer C.N.J. Neisingh 
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Ledenbestand per 31 december 2015 
In 2015 verwelkomden wij twintig nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter dertien. Aan het eind van het verslagjaar 
bedroeg het ledental 305 en was de samenstelling van het ledenbestand als 
volgt: 
 

Erelid         3 
Buitengewoon lid       3  
Echtpaar/samenwonenden (65) 130 (€ 13,50 per jaar) 
Individueel lid     169 (€ 9, - per jaar) 
 

51e Algemene ledenvergadering 

 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 22 april 2015; 34 leden 
waren daarbij aanwezig. Vanwege het tegelijkertijd elders gehouden 
Wassenaarse Dictee namen minder leden dan gebruikelijk deel aan de 
vergadering. 
 
Ter vervanging van de verloren gegane voorzittershamer hebben zowel 
de heer Aad Kortekaas als mevrouw Elly van der Vin een vervangend 
exemplaar aangeboden. Met een koperen plaatje werd deze hamer 
officieel ingelijfd als dé voorzittershamer van de historische vereniging, 
terwijl de andere hamer, die een bewogen verleden achter de rug heeft bij 
de postzegelvereniging, een rustiger museale bestemming heeft 
gekregen. 
 
De notulen van de 50e Algemene ledenvergadering, gehouden op 22 april 
2014, werden goedgekeurd. Het jaarverslag over 2014 werd vastgesteld. 
 
Aftredend was in 2015 het bestuurslid C.N.J. Neisingh. Omdat hij zich 
bereid verklaarde zijn bestuurslidmaatschap voort te zetten en omdat 
geen tegenkandidaten waren gesteld, werd hij onder goedkeurend 
applaus in zijn bestuurslidmaatschap (secretaris) herbenoemd. 
 
De financiële jaarstukken werden goedgekeurd, de penningmeester werd 
gedechargeerd. De kascommissie 2015 werd benoemd, bestaande uit de 
leden: de heren A.P.C. Kortekaas en L.J. van Rossem alsmede  het reserve-
lid de heer A.J.F. de Vries.   
 
De overige gebruikelijke onderwerpen passeerden de revue, zoals de cursus 
geschiedenis en de jaarlijkse excursie, die in 2015 Slot Loevestein als 
bestemming kreeg. Ook werd gemeld dat het archief van de inmiddels 
opgeheven Stichting Wassenaar ’40-’45 aan het archief van de Gemeente 
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Wassenaar zou worden overgedragen1. Het initiatief om te komen tot een lijst 
van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bleek tot een 
grote response te hebben geleid. 
 
Het verslag van de Algemene ledenvergadering werd bij een later 
rondschrijven aan de leden toegezonden.   

 

 

 

 

 
 

 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
 
Het bestuur kwam in 2015 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 brieven en vooral e-mails 
was aanzienlijk. Enkele voorbeelden: 
 
- Th. van Beek, die als kind op het Molenplein woonde, vraagt naar foto’s 

van dat plein uit de periode 1940-19452 
- M. Verhoef vraagt om foto’s van de Waalsdorperlaan3 
- L. van Rijn- van der Salm zoekt naar de boerderij van haar voorouders, 

familie Van der Kleij, eind 19e eeuw. 
- K. Dekker biedt een doos van een overleden oudtante aan, bevattende 

historisch materiaal over Wassenaar. Dit materiaal wordt, zoals veelal, 
in dank aanvaard. 

- I. Arends-van der Jagt is op zoek naar de gedenksteen voor de zusters 
Lioba en Willibalda, die omkwamen bij een bombardement op de St. 
Ursulakliniek in december 1944. Ook de secretaris heeft al gezocht 
naar deze gedenksteen, die na de afbraak van de kapel van de kliniek 
verdween; tot nu toe zonder resultaat. 

- Een onderzoeker, doende met het voorbereiden van een boekje over 
het 100-jarige bestaan van een laan in Aerdenhout vraagt naar de 
Wassenaarse ervaringen op dit gebied. Contact verschaft met Bob 
Burgers (Prins van Wiedlaan) en Peter ten Arve (Lange Kerkdam). 

- J. Vos vraagt of betonsporen van een V-1 lanceerplaats in De Horsten 
nog aanwezig zijn en of er in Meijendel ook V-1 activiteiten zijn 
geweest. 

- Voor een kunstproject zoekt Katinka Fick naar informatie, liefst met een 
landkaart met het HOF, waarnaar wordt gerefereerd in de naam 
HOFZICHT-laan. 

                                                
1
 Zie elders in dit jaarverslag 

2
 Verwezen naar de beeldbank van de Gemeente Wassenaar 

3
 Idem 
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- L. Visser heeft een ontwerp voor het vaandel voor de ‘R.K. Hanze 
Wassenaar’ 

- W. Hoek zoekt naar de vroegere plaatwerkerij Slotboom, daarvoor 
installatietechniek Ir. T. Knape en daarvoor G. van Reekum 

- M. Loomans is op zoek naar historische ‘geruchten’, die in een tv-
programma onder de loep genomen kan worden. Het Spook van Iveke 
en het Geheim van de Theekoepel zijn aangemeld (zonder resultaat) 

- M. Bezembinder zoekt naar de opvang in mei 1940 van geïnterneerde 
personen in Filmstad Wassenaar 

- Iemand biedt een schilderij aan van het Plein; naar bij nader contact 
bleek, tegen betaling. Op dit aanbod is niet ingegaan. 

- W.Th. Brinkman vraagt om meer informatie over de 
oorlogsgeschiedenis van het landgoed Groot Haesebroek, waar zijn 
ouders woonden en hij werd geboren 

- E. Klomp vraagt of er in Wassenaar nog een schilderij van de schilder 
Cor van Sillevoldt (1878-1967) aanwezig is 

- G. Reinderhoff is op zoek naar een schilderij van Duindigt in 1881, 
geschilderd door G.L. Reinderhoff, waarvan een foto stond in 
‘Wassenaar….Toen’ 

 
 

Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 
14 februari Informatiebord bij het voormalige klooster 
 

 
 

Pastoor Hagen onthult een informatiebord bij het voormalige klooster aan de Kerkstraat op 
14 februari 2015. (Foto door Mariëtte van Lit.) 
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24 februari Lezing over de Nieuwe Haagse School door Marcel 
Theunissen 

 
De architectuurhistoricus drs. Marcel Teunissen verzorgde een lezing over de 
Nieuwe Haagse School. Deze bouwstijl, die bloeide in de periode tussen de 
beide wereldoorlogen, heeft in Wassenaar prachtige architectuur opgeleverd. 
Marcel Teunissen is bij uitstek de deskundige die hierover kan vertellen. Hij 
doet al jaren onderzoek naar dit fenomeen en leverde in 2008 het 
standaardwerk Schoone Eenheid af, waarin aan de hand van prachtige foto’s 
de belangrijkste gebouwen van de Nieuwe Haagse School worden 
behandeld. In Wassenaar zijn tal van villa’s en landhuizen in deze stijl 
gebouwd. Een bekend voorbeeld is villa Schouwenhoek aan de Schouwweg, 
ontworpen door Co Brandes die in Wassenaar zeer veel heeft gebouwd. Van 
zijn hand is ook de St. Bonifaciusschool  aan het Kloosterland. 
 
14 maart  Bustocht onder leiding van Marcel Teunissen 
 
Om de ‘topstukken’ van de Nieuwe Haagse School met eigen ogen te kunnen 
bekijken, organiseerde Oud Wassenaer bovendien op zaterdag 14 maart ’s 
middags een bustocht door Wassenaar en omgeving.  
 
 

 
 

De ‘Roomsch=Kath=Meisjesscholen’. (Foto door Wim Ruitenberg) 
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Marcel Teunissen geeft een toelichting bij de Parkflat Marlot. (Foto door Wim Ruitenberg) 

 

21 maart Informatiebord Tennisclubhuis 
 

 
 
Wethouder Inge Zweerts de Jong onthult een informatiebord bij het door Co Brandes 
ontworpen tennisclubhuis aan de Waalsdorperlaan. (Foto door Mariëtte van Lit) 
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8 mei Overdracht 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 overgedragen aan het Gemeentearchief. Als hommage aan 
de initiatiefnemer kreeg dit archief de benaming: ‘Archief Kenens’. 
 

 
 

Burgemeester J. Hoekema dankt voor het ‘Archief Kenens’. 
(Foto door A. van Toor) 

 

 
 

V.l.n.r.: C.N.J. Neisingh, R. van Lit, C. de Glopper-Zuijderland, Burgemeester J. Hoekema, 
F.R. Hazenberg. (Foto door A. van Toor) 
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Tot de overgedragen archiefstukken behoort ook deze tekening van een schuilkelder in 
Wassenaar, gemaakt door A. Landers.   

 
 

 

 
Ook bevindt zich een prachtig plakboek van mej. De Bode in het archief. Hier illegale foto’s 

van de prinsesjes in Canada 
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9 mei Excursie van “Oud Wassenaer” naar Woudrichem en 
Slot Loevestein 

 
Per touringcar werd gereisd naar het vestingstadje Woudrichem.  
Uiteraard begonnen we na de bustocht met koffie en gebak, nota bene in een 
drijvend restaurant. Daarna volgde een rondleiding door het stadje. 
Woudrichem, fraai gelegen aan de Merwede, ontstaan in de 9de eeuw. In 
1356 kreeg het stadsrechten, waarna het stadswallen en stadsmuren kreeg. 
Het werd in 1573 in brand gestoken door de geuzen. De meeste woonhuizen 
dateren dan ook van (kort) na die tijd. Het stadje is opvallend gaaf bewaard 
gebleven en wemelt van de monumenten.  
De lunch volgde in een restaurant aan de rand van het stadje, een uiterst 
sfeervol etablissement dat eveneens op het water drijft. 
 
Daarna toog het gezelschap naar Slot Loevestein. Hier konden de 
deelnemers op eigen gelegenheid het kasteel en/of de omgeving bekijken, 
terwijl er ook de mogelijkheid bestond om in de taveerne op het kasteelterrein 
iets te gebruiken. Het was in 1361 dat Dirc Loef van Horne zijn slot liet 
bouwen. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door het heffen van tol en 
bovendien schijnt hij ‘rooftochten’ georganiseerd te hebben. Veel later werd 
Loevestein staatsgevangenis, met als bekendste gevangene Hugo de Groot.  
 
 
25 juni  In samenwerking met Stichting Historisch centrum 

Wassenaar: 
Lezing over Henk Wegerif (Apeldoorn 13 april 1888–
Wassenaar 19 juni 1963) architect en decorontwerper 

Dr. ir. Huub Thomas verzorgde namens de Stichting Bezield Modernisme een 
lezing over Henk Wegerif. Deze Wassenaarse architect vormde het 
onderwerp van de dissertatie die Huub Thomas afgelopen december aan de 
TU Delft verdedigde. Hij leerde vooral in de praktijk en was bekend om zijn 
vele villa’s, die overal in het land verrezen, vooral in Apeldoorn.  
 
In 1925 verhuisde hij naar Wassenaar. Daar liet hij in Park Rijksdorp een villa 
bouwen die hij "De Pasch" noemde. Verder ontwierp hij onder andere 
Generaal van Heutszlaan 10, Apeldoorn (1913) en Villa 'De Regenboog', 
Boerhaaveweg, Noordwijk (1931). Wegerif heeft ook decors gemaakt voor 
film en toneel, o.a. Willem van Oranje (1934) en Boefje (1939) waar hij in 
beide films ook een bijrol speelde. 
In 1931 richtte Wegerif met Jan Wils en H.A.J. Baanders de ‘Vereniging 
Tempelbouw’ van vrijmetselaars-architecten op. Van 14 december 1938 tot 8 
mei 1942 was hij voorzitter van de Haagse Kunstkring.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wils_(architect)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Ambrosius_Jan_Baanders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselaars
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_Kunstkring
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10 juli  In samenwerking met Stichting Historisch centrum 
Wassenaar: 
Tentoonstelling en lezing door Carl Doeke Eisma over 
het werk van de illustrator Cornelis Jetses  
(zie hierover meer in de rubriek ‘Tentoonstellingen’). 

 
Open Monumentendag 
 
De organisatie van Open Monumentendag werd dit jaar wederom verzorgd 
door een Comité, dat onder de vleugels van onze vereniging opereerde 
(zie elders in dit jaarverslag). 

 

  
 
10 september Bijeenkomst t.g.v. Open Monumentendag  
 
Als opmaat naar de Open Monumentendag werd op 10  september ’s avonds 
in raadhuis De Paauw een thema-avond georganiseerd over ‘Kunst & 
Ambacht‘ 

 
Lezing bouwhistorisch onderzoek, door Paula van der Heiden (bouw- en 
architectuurhistorica) en Josefien Tegelaar (restauratiearchitecte en kleur-
onderzoekster). Zij gaven een presentatie waarin het onderzoek van 
monumenten centraal staat. Dat bouwhistorie niet alleen het muurwerk en de 
kapconstructies betreft, maar gebruik gemaakt wordt van meerdere 
vakdisciplines, werd onder meer duidelijk gemaakt door interessante 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van kleurhistorisch onderzoek. 



13 
 

Uitreiking door wethouder Inge Zweerts de Jong  van de Wassenaarse 
Monumentenprijs 2015 
 
Mevrouw Carola Burgerhout ontving donderdag 10 september uit handen van 
wethouder Inge Zweerts de Jong (cultureel erfgoed) de Wassenaarse 
Monumenten Prijs.  Zij ontving de prijs voor de restauratie van de boerderij 
Klein Hoefijzer.  
 

 
 

De boerderij Klein Hoefijzer van mevrouw Burgerhout aan de Laan van Koot. (foto 

Gemeente Wassenaar) 
 
Behalve mevrouw Burgerhout waren ook Mark van Weezenbeek 
genomineerd voor de restauratie van villa Cantecleer en Dennis Hulst voor de 
restauratie van de Pauwhof. Deze eigenaren hebben ieder op hun eigen, 
bijzondere wijze hun monument aangepast aan de woon- en leefwensen van 
deze tijd. 
 
De Wassenaarse Monumenten Prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt 
aan een persoon of instantie die zich op bijzondere wijze inzet voor de 
instandhouding van het Wassenaarse cultureel erfgoed. 
 
(vervolg op pagina 16) 
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BATEN 
Begroting 

2015 
Realisatie 

2015 
Begroting 

2016 

Contributie € 2.600,00 € 2.997,00 € 2.700,00 

Rente € 60,00 € 61,40 € 55,00 

Bijdrages niet-leden € 70,00 € 26,50 € 60,00 

Bijdrages deelnemers excursie € 2.400,00 € 1.848,00 € 2.400,00 

Verkoop publicaties € 1.000,00 € 1.466,20 € 1.200,00 

    Gemeentesubsidie Open Monumentendag € 2.330,00 € 2.330,00   

Cursus geschiedenis Wassenaar pm € 1.100,00 pm 

Onttrekking Fonds Geschiedkundige 
                                         Initiatieven € 1.000,00 € 772,25 € 1.100,00 

Onttrekking reserve t.b.v. Archeologieboek € 2.000,00 € 2.000,00   

De Wiltzangk subsidies pm € 6.000,00 
 

        

    

Nadelig saldo € 175,00 
 

  

    Totaal € 11.635,00 € 18.601,35 € 7.515,00 
 
    

     

 
 

   

    

    

    

    

    Balans per 31 december 2015 
   Activa 31-12-2014  31-12-2015 

 Saldo kas € 348,00 € 12,75 
 Saldo Rabobank € 14.906,27 € 14.152,96 
 Voorraad papier € 1,00 € 1,00 
 Voorraad publicaties € 1,00 € 1,00 
 Schrijfmachine en beamer € 1,00 € 1,00 
 

    Totaal € 15.257,27 € 14.168,71 
 

     
  

REKENING VAN BATEN EN LASTEN  2015. BEGROTING 2016 

Toelichting: 
De leden hebben € 462,50 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
Bij de excursie kwamen wij € 109,50 tekort. 
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LASTEN 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2016 

 Activiteiten en Algemene Ledenverg. € 1.200,00 € 1.028,98 € 1.100,00 
 Secretariaat € 2.000,00 € 2.162,77 € 2.200,00 
 Verzekering/Contributies/Abonnement € 145,00 € 143,69 € 145,00 
 Excursies € 2.400,00 € 1.957,50 € 2.400,00 
 Inkoop boeken/publicaties € 150,00 € 75,00 € 150,00 
 Uitbreiding bibliotheek € 60,00 € 61,45 € 60,00 
 Open Monumentendag € 2.330,00 € 2.372,02   
 Cursus geschiedenis Wassenaar pm € 1.163,97 pm 
 

     Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 1.000,00 € 772,25 € 1.100,00 
 Inkoop Archeologieboek € 2.000,00 € 2.000,00   
 Tentoonstelling bibliotheek € 250,00 € 70,18 € 250,00 
 Diversen en onvoorzien € 100,00 € 109,85 € 110,00 
 De Wiltzangk 

 
€ 5.000,00 

  subtotaal lasten 
 

€ 16.917,66 
  Batig Saldo 

 
€ 1.683,69 

   

Totaal 
 

€ 11.635,00 € 18.601,35 € 7.515,00 
 

 

    

     

     

     

     

     

      
 
 
Balans per 31 december 2015 

    Passiva 31-12-2014  31-12-2015 
  Voorziening archeologieboek € 2.000,00 

   Batig saldo minus verplichting De 
Wiltzangk 

 
€ 683,69 

  Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 5.425,55 € 4.653,30 
  Algemene reserve € 7.831,72 € 7.831,72 
  Verplichting De Wiltzangk 

 
€ 1.000,00 

  

 
€ 15.257,27 € 14.168,71 

   
  

De secretariaatskosten bestaan uit:  
-  kopieerkosten  €      675,12  
-  porto    € 1.0006,19 
- enveloppen  €      457,56 
- diversen  €        23,90 
Het Bestuur stelt voor om het batig saldo ad €  683,69 voor de helft aan het Fonds 
Geschiedkundige Initiatieven en  voor de andere helft aan de Algemene reserve toe te 
voegen. 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2015. BEGROTING 2016 
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(vervolg van pagina 13) Open monumentendag 
 
Overhandiging van het eerste exemplaar van de publicatie ‘Kunst en 
Ambacht in Wassenaar’ aan wethouder Inge Zweerts de Jong. Dit 
themaboekje was op de avond gratis verkrijgbaar en werd tijdens de 
lezingavonden gratis aangeboden. Ook de oude Openmonumentenboekjes 
werden aan belangstellenden gratis verstrekt. 
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12 september Informatiebord Poortgebouw 
 
Onthulling van een informatiebord aan de gevel van het Poortgebouw van de 
Wassenaarsche Bouwstichting in de Bloemluststraat. De openingshandeling 
werd verricht door mevrouw Marleen Barth, voorzitter PvdA-fractie Eerste 
Kamer en echtgenote van burgemeester Jan Hoekema, en mevrouw J. 
Plugge-van Dijk, die hier sedert 1 augustus 1954 woont.  
 

 
 
V.l.n.r.: Mevrouw Plugge-van Dijk, Robert van Lit, mevrouw Marleen Barth. 

(Foto door Carla Scheffer) 

 
 
12 september Informatiekraam in de Langstraat 
 
Gedurende de Open Monumentendag was een informatiekraam in de 
Langstraat geplaatst. Hier konden belangstellenden de lijst met toelichting op 
de opengestelde monumenten meenemen. 
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12 september Gedicht Poëzieroute Wassenaar 
 
Ook vond de onthulling plaats van de eerste twee strofes van het gedicht 
‘Panorama’ van Anthony Donker. Deze zijn aangebracht aan de muur van het 
molenaarshuisje, gelegen naast korenmolen Windlust aan het Molenplein. 

 

 
 
 

 
 

Ook het bunkercomplex in Rijksdorp werd door Staatsbosbeheer opengesteld voor een 

‘sneak preview’. (Foto door  C.N.J. Neisingh) 
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12 september Open Kunstroute 
 
Tijdens de Open Monumentendag kon men een kunstroute volgen in 
Wassenaar. Een aantal kunstenaars opende die dag het atelier. De meeste 
deelnemers maakten deel uit van de Kunstgroep Wassenaar. 
Daarnaast waren er activiteiten, zoals zang en dans, maar ook workshops  in 
een tent bij de molen, waar ook veel kinderen hun artistieke kanten leerden 
ontdekken. 

 
Wassenaarse Krant van 16 september 2015 
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29 oktober  Excursie naar het Haags Historisch Museum 
 
Op donderdag 29 oktober werd een gemeenschappelijk bezoek gebracht aan 
de tentoonstelling ‘Held op Sokkel’ in het Haags Historisch Museum. Deze 
tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van 
de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en werd geopend door prinses 
Beatrix. In de tentoonstelling belichtte het museum een tiental helden van wie 
een standbeeld in Den Haag te vinden is; van Willem van Oranje tot Nelson 
Mandela en van Louis Couperus tot Aad Mansveld. De tentoonstelling toonde 
aan de hand van voorwerpen, schilderijen, filmmateriaal, foto’s en verhalen 
hoe zij in de loop der tijd zijn verbeeld en vereerd. Ook het hedendaagse 
heldendom kwam aan bod. Wie verdient er tegenwoordig een standbeeld en 
in welke vorm? 
 
 
13 november Afsluiting achtste 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.  
 
13 november  Schenking aan het Gemeentearchief 
 

 

Traditiegetrouw ontving het 
Gemeentearchief bij de afsluiting van 
de cursus een geschenk. Deze keer 
kwam dit cadeau van de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar. 
Namens deze Stichting verzamelde 
mevrouw Nanny Cieremans-van 
Leeuwen enkele fotoportretten van 
Wassenaarders in streekdracht, die 
zij aan gemeentearchivaris Carla de 
Glopper - Zuijderland overhandigde.  
 
(Foto door Hans de Jong) 
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17 november  Lezing over de architect Herman van Lindonk 
 
Peter ten Arve verzorgde een lezing over de Wassenaarse architect Herman 
van Lindonk. Peter ten Arve maakte eerder een boek over de Lange Kerkdam 
en deed daar voor Oud Wassenaer verslag van in een boeiende lezing. Bij 
zijn onderzoek stuitte hij op een architect die met name in de jaren twintig en 
dertig prachtige villa’s heeft gebouwd in Wassenaar, die decennia lang 
woonde in Wassenaar, maar desondanks in de vergetelheid is geraakt. Ten 
onrechte, want Herman van Lindonk bouwde prachtige en karaktervolle 
villa’s, van wie er vele op de monumentenlijst zijn geplaatst. Peter ten Arve 
heeft dankzij veel speurwerk het leven en werk van deze architect kunnen 
reconstrueren en doet daar in een nieuw boek en via de lezing verslag van. 
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1 december Presentatie boek ‘Rijk aan bodemvondsten. De   
   archeologie van Wassenaar’  
 
Hoewel dit een activiteit was van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, 
werden ook onze leden uitgenodigd voor dit evenement. Veel leden waren op 
deze avond aanwezig. Na een gedegen introductie door stichtingsvoorzitter 
Peter de Geus hield auteur Robert van Lit een korte lezing en overhandigde 
het eerste exemplaar van zijn boek Rijk aan bodemvondsten aan 
burgemeester Jan Hoekema. 
 
Het boek is het eerste complete overzicht van de archeologie in Wassenaar, 
waarin alle ruim zestig belangrijkste opgravingen in Wassenaar worden 
beschreven. Daaronder zijn de opgravingen van de burcht op het Burchtplein, 
Huis ter Weer aan de Deijlerweg en het Bronstijdgraf uit ca. 1700 voor 
Christus in het Weteringpark. 
De opgravingsgegevens werden opgeslagen in dagrapporten, jaarverslagen, 
wetenschappelijke artikelen en dissertaties die samen met honderden foto’s 
en tekeningen de basis vormden voor dit boek. Met name de laatste veertig 
jaar is er door vrijwillige- en beroepsarcheologen veel gevonden. In dit boek 
wordt ruim aandacht besteed aan de mensen die al die ontdekkingen hebben 
gedaan. Daaronder zijn beroemde namen, maar ook de vrijwilligers, veelal 
verenigd in de archeologische werkgroep van de Stichting Historisch Centrum 
Wassenaar, worden in dit boek gepresenteerd. Bovendien beschrijft de 
auteur het ontstaan en de ontwikkeling van Wassenaar vanaf de eerste 
prehistorische boerderijen tot het villadorp van nu. 
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De Werkgroep Grenswijzigingen 
 
De werkgroep wil graag dat de grenzen voor u gaan leven en hebben 
besloten om de grenzen en grenswijzigingen te vertalen naar een fietsroute. 
Er wordt uitgegaan van de huidige grenzen met uitstapjes naar het verleden.  
 
De route voert u door duinen, bossen en weilanden. Langs buitenplaatsen en 
door stedelijk gebied. Het is niet alleen een reis door het landschap maar ook 
door de geschiedenis. We fietsen eerst naar de Wassenaarse Slag tot de 
kruising van fietspaden naar Katwijk en Scheveningen. Bij paddenstoel 
21733/001 duiken we de Ganzenhoek in richting Scheveningen, 8,4 km. Een 
gebied met veel aangeplant dennenbos, een boomsoort die er niet hoort 
maar overeind blijft, zolang Staatsbosbeheer en Dunea het gedogen. In 1996 
is al poging gedaan om de dennenbossen te kappen, maar door hieraan veel 
ruchtbaarheid te geven o.a. door trimclub de Duintrappers koos 
Staatsbosbeheer de luwte. Vreemd als je bedenkt dat bijna alle natuur in 
Nederland cultuurbos is en door het kappen van de dennen haal je een 
streep door een cultuurperiode. In 2016 wordt weer een poging gedaan de 
dennen te vervangen door loofbomen. Na een kilometer komt de eerste 
uitkijkpost.  Overal zien we infiltratieplassen voor drinkwaterzuivering. 
 
Landinwaarts liggen gebieden met mooie namen zoals  Bierlap, Kijfhoek en 
Meijendel. Tussen 1840  en 1850 werd hier gepoogd om landbouw te 
bedrijven, maar de grond was te arm. Als u die kant op wil moet u naar links 
de afslag Meijendel nemen, waar een bezoekerscentrum is en een 
restaurant. Een aanrader, maar wij vervolgen het fietspad rechtdoor.   
 
We blijven op het fietspad en naderen de zuidgrens van Wassenaar. Links 
liggen restanten van de tankmuur van de Atlantikwall. Rechts kunt u naar het 
naaktstrand (let op uw fietssleuteltje). Na het overschrijden van de grens zien 
we de Haagse watertoren.  
 
Zo wordt u verder geleid totdat u via Den Haag, Voorschoten, Valkenburg en 
Katwijk en langs hotel Duinoord weer bij het startpunt komt.  
Soms gaan we grens over, dan weer  blijven wij ruim binnen de grenzen of 
we fietsen op de grens.  Het blijft een avontuur. (Wordt vervolgd) 
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De achterzijde van Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. Door een grenswijziging in 1907 
‘verhuisde’ dit paleis van de gemeente Wassenaar naar de gemeente ’s-Gravenhage. 
(Ansichtkaart uit 1905, beeldbank Wassenaar) 
 
 
Rubriek ‘Actueel Verleden’ in De Wassenaarse Krant 
 
Geheel volgens het voorziene schema, kon in 2015 een aantal van 25 
bijdragen worden geplaatst. Het betrof de afleveringen 341 t/m 365. Zes 
daarvan werden geschreven door ‘gastschrijvers’ ofwel niet leden van onze 
redactie zijnde. In het vorige jaarverslag werd al gemeld, dat de redactie van 
de Wassenaarse Krant erg flexibel is voor wat betreft de omvang der 
artikelen en dat men de bijvoeging van foto’s op prijs stelt. Welnu, in totaal 
werden er in het afgelopen jaar 18 foto’s bij de afleveringen geplaatst. En ten 
slotte de inhoud; in de vaste toelichting wordt steeds vermeld dat de 
onderwerpen zeer gevarieerd kunnen zijn. En hoewel daarvoor geen simpele 
meetlat bestaat, lijkt ook dat weer te zijn gelukt. 
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Bibliotheekcommissie 
 
Er konden dit jaar vrij veel publicaties worden toegevoegd aan de kast van 
Oud Wassenaer in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek. In 2015 alleen 
al verschenen er acht met Wassenaar verband houdende nieuwe werken, 
terwijl er ook nog twee van 2014 bij kwamen. Maar ook kregen we en/of 
verwierven we enkele wat oudere brochures en zelfs een fotoboekje van L.G. 
Oosterling uit 1968.  
Afgezien van enkele jaarboekjes van zusterverenigingen, ging het om: 
 
Peter ten Arve, Herman Willem van Lindonk, Leven en werk, 2015  
Jan Braakman, Onland, 2015. 
Antoon Claassen, Wassenaar, Een beeld van een dorp, 2015 
Dierengeluiden 2001, Jubileumuitgave St. Nationale Dierenzorg, 2001 
Carl Doeke Eisma, e.a., Kunst en ambacht in Wassenaar,  

Open Monumentendag   2015. 
Frans P. Jansen, De Kinderboerderij en het vervolg met het Bijhuis, 2003 
Maarten Kerkvliet, Supportersvereniging Blauw-Zwart 50 jaar, 1998 
Maarten Kerkvliet en Peter Knijnenburg, De Rooie buurt…zoals het was in de 
jaren ’50 en ’60, 2015. 
Marina Laméris, 400 Jaar historie op de Langstraat, 2014 
Robert van Lit, Rijk aan bodemvondsten, De archeologie van Wassenaar,  
 SHCW,  2015 
L.G. Oosterling, Wassenaar in oude ansichten, 1968 
Dick den Ouden en Wout Mouwen, De Witte Roosen, 2014 
Eric Went en Richard Post, Den Deijl in stijl, Samen schrijven we  
 geschiedenis,   Gemeente Wassenaar, 2015 
Henk Zwijnenburg, Hoofdkantoor ANWB 1959-1962, ANWB 2015. 

 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
 
In 2015 heeft een onttrekking van € 772,25 aan het Fonds Geschiedkundige 
Initiatieven plaatsgevonden ten behoeve van het door Peter ten Arve 
geschreven boek over Herman van Lindonk. Ook werd restauratie van een 
‘Beschermingsbord’ uit 1939 voor de NH Dorpskerk hieruit gefinancierd. 
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Het Historisch Informatie Punt 
 
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 verslagjaar 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). In 2015 was het aantal bezoekers niet overweldigend. 
Desondanks heeft de commissie besloten het HIP toch open te houden. 
 
 
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. In principe wisselt elk 
half jaar de tentoonstelling in de bibliotheek. 
  
Na een tentoonstelling van vondsten uit opgravingen op de plaats van het 
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. Daarna werd de grote vitrine gevuld met voorwerpen uit het 
meer dan 100-jarig bestaan van de muziekvereniging Excelsior.  
 
Op 10 juli 2015  werd een tentoonstelling over het werk van de befaamde 
illustrator Cornelis Jetses (1873-1955) geopend. Aansluitend verzorgde Carl 
Doeke Eisma, Jetses-kenner en -verzamelaar, in de Rob Vellingazaal een 
lezing over deze Wassenaarse illustrator.  
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In 2011 kreeg Carl Doeke Eisma het verzoek van de wethouder van 
onderwijs in Den Haag, Pierre Heijnen, om een boek te schrijven over het 
leven van Jan Ligthart. Omdat Ligthart nauw samengewerkt heeft met 
Hinricus Scheepstra en Cornelis Jetses kwam Carl ook het nodige te weten 
over laatstgenoemde, die samen met Jan Ligthart vele schoolboekjes heeft 
geschreven en geïllustreerd. Eisma is door deze studie het werk van Jetses 
gaan verzamelen. Een deel van zijn oeuvre heeft Jetses gemaakt toen hij - 
van 1938 tot 1955 - in ons dorp woonde, op het adres Kievietslaan 17. De 
verzameling van Carl omvat onder andere (school)leesboekjes, de 
leesmethode 'Aap Noot Mies', boekjes uit Nederlands-Indië en boeken over 
het werk van Jetses. 

 
 
Verrassend is het feit dat in verschillende door Jetses geïllustreerde boekjes 
Wassenaarse locaties te herkennen zijn, zoals de korenmolen Windlust en de 
boerderij Blankenhoeve aan de Buurtweg. 
 
Niet alleen door verenigingen, maar ook door inwoners van Wassenaar 
kunnen de vitrines gebruikt worden om hun collectie van (oude) voorwerpen 
met een relatie met Wassenaar tentoon te stellen. U kunt hiervoor te allen 
tijde contact opnemen met de voorzitter van de Vitrinecommissie, Peter 
Kortekaas: telefoon 070-5112645. 
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Carl Doeke Eisma (links) en Peter Kortekaas voor de vitrine in de bibliotheek bij de 
opening van de tentoonstelling (Foto door Mariëtte van Lit) 
 
 
 

 


