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Jaarverslag 2016 Historische Vereniging Oud Wassenaer 
 

Voorwoord 
 

Het is eigenlijk een rare liefhebberij, die geschiedbeoefening. Terugkijken 
naar het verleden wordt doorgaans afgeraden door psychologen. Beter kun je 
je richten op het heden. Ook overmatig denken aan de toekomst schijnt niet 
wenselijk te zijn. Maar als historische vereniging kun je toch niet om je eigen 
verleden heen.  
 
Dus toch een korte terugblik op 2016. Er waren weer hoogte- en 
dieptepunten. Laten we beginnen met het laatste: droefenis was er in 
december, toen de koster van de NPB ons ontviel. Jur Bekooy moest de strijd 
tegen een vreselijke ziekte opgeven. We zullen ons Jur blijven herinneren als 
de altijd opgeruimde en hulpvaardige man die assisteerde bij de lezingen en 
die samen met zijn Ans zorgde voor de ‘catering’ in de pauze. Zijn 
kwinkslagen tijdens onze bijeenkomsten worden node gemist.  
 
Een gelukkig moment beleefde onze secretaris Kees Neisingh in De Paauw, 
toen hem een onverwachte hulde ten deel viel. Burgemeester Jan Hoekema 
overhandigde Kees, in het bijzijn van familieleden en vrienden, de 
gemeentelijke legpenning als waardering voor zijn bijdragen aan het behoud 
van het cultureel erfgoed van Wassenaar. Indirect is dit natuurlijk ook een 
blijk van waardering voor het werk van onze vereniging. 
 
Nieuw dit jaar is het feit dat we ons niet meer hoefden te bekommeren over 
de organisatie van Open Monumentendag. Een nieuw opgerichte stichting 
nam dit werk op zich. Dat wil niet zeggen dat Oud Wassenaer niet meer 
meehelpt aan deze dag. Het tegendeel is het geval. De vereniging levert 
expertise en ‘menskracht’ en zal ook in de toekomst ruimhartig medewerking 
blijven verlenen aan de Open Monumentendag. 
 
Wethouder Inge Zweerts de Jong verzocht ons om, samen met de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar, voorbereidingen te treffen voor het oprichten 
van een lokaal historisch museum. Dat wordt een hele klus, waartoe in 2017 
een aparte stichting zal worden opgericht. We houden u op de hoogte. 
Tot slot dient hier het naderende lustrum van onze vereniging te worden 
genoemd. In 2017 bestaan we zestig jaar! Dat heuglijk feit zal op gepaste 
wijze worden gevierd. Verwacht geen uitspattingen, want ons bescheiden 
financieel vermogen noopt tot spaarzaamheid. We letten meer dan ooit op de 
kleintjes en gaan daarmee opgewekt de volgende zestig jaar in. 
 
Robert van Lit, Voorzitter 



2 
 

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 2016 
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, A.H.P. van den Berg en J.T. Schiferli. 

(foto: Albert van Toor) 
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Bibliotheekcommissie 
 
Commissieleden : de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis 
 
Kascommissie 
 
Leden: de heren L.J. van Rossem en A.J.F. de Vries  
Reserve-lid mevrouw E.M. Rijnberg 
 
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 
 
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 
 
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 2016 
 
In 2016 verwelkomden wij drieëntwintig nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter zeventien. Aan het eind van het 
verslagjaar bedroeg het ledental 311 en was de samenstelling van het 
ledenbestand als volgt: 
  
Erelid         3 
Buitengewoon lid       3 
Echtpaar/samenwonenden (69)  138 (€13,50 per jaar ) 
Individueel lid     167 (€ 9,-    per jaar)       
 

52e Algemene ledenvergadering 

 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 20 april 2016; 37 leden 
waren daarbij aanwezig.  
 
De notulen van de 51e Algemene ledenvergadering, gehouden op 22 april 
2015, werden goedgekeurd. De heer Niphuis vroeg naar de achter-
gronden van het opheffen van het Comité Open Monumentendag. Hierop 
gaf de voorzitter een uiteenzetting over het lastige samenspel met de 
gemeente. De vergadering stemde in met het standpunt, dat de Open 
Monumentendag zeer goed past bij de doelstelling van de vereniging.  
 
Het jaarverslag over 2015 werd vastgesteld. 
 
De financiële jaarstukken werden goedgekeurd, de penningmeester werd 
gedechargeerd.  
De kascommissie 2016 werd benoemd, bestaande uit de leden: de heren L.J. 
van Rossem en A.J.F. de Vries en als reserve-lid mevrouw E.M. Rijnberg. 
De begroting 2016 werd goedgekeurd. 
 
 Aftredend waren mevrouw M.A.C.W. van Lit-Pieterse en de heren R. van Lit, 
A.H.P. van den Berg en P.L.M. Kortekaas. Aangezien allen zich bereid 
hadden verklaard hun bestuurswerkzaamheden voort te zetten, werden zij 
onder goedkeurend applaus in functie herbenoemd. 
 
Het geactualiseerde Beleidsplan, nu voor de periode 2016-2019, werd kort 
besproken en daarna goedgekeurd. 
 
De overige gebruikelijke onderwerpen passeerden de revue, zoals de cursus 
geschiedenis, het al dan niet digitaal worden en de jaarlijkse excursie, die in 
2016 Landgoed Oud-Amelisweerd en het Waterliniemuseum in Fort bij 
Vechten als bestemming kreeg.  
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Gemeld werd dat de lijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog inmiddels afgerond was en dat die rond 4 mei op de website 
van de Gemeente Wassenaar zou worden gepubliceerd. De namen zouden 
op 4 mei worden voorgelezen. 
 
Wethouder Zweerts de Jong heeft de vereniging en de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar gevraagd mee te denken over het opzetten van een 
Historisch Museum Wassenaar; zij zou zelfs al een locatie op het oog 
hebben. 
 
Het verslag van de Algemene ledenvergadering werd bij een later 
rondschrijven aan de leden toegezonden.   

 
 

 

 

 
 

 
Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 
 
Het bestuur kwam in 2016 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: 
 

Ellen Klomp  
Vraagt of er in de gemeente een schilderij van de schilder Cor van Sillevoldt 
(1878 - 1967 te Den Haag) aanwezig is. Zijn vader, Hermanus Gerardus, is in 
het jaar 1936 op 93-jarige leeftijd in Wassenaar overleden en wellicht is er 
werk van zijn zoon in Wassenaar gevonden en gebleven.  

 
 

G.L. Reinderhoff  
Heden heb ik het boek Draf-en renbanen in Nederland gekocht waarin op 
bladz.57 een schilderij van Duindigt in 1911 door G.L. Reinderhoff (mijn 
grootvader)is geschilderd. I.v.m. het 110 j. bestaan van Duindigt volgend jaar 
ben ik o.a. op zoek naar het schilderij. Dat geldt natuurlijk ook vooral voor het 
bestuur van Duindigt die dit feestelijk willen vieren en het zou geweldig zijn 
als dit schilderij tijdens het feest tentoongesteld zou kunnen worden. Ik hoop 
dat het schilderij nog getraceerd zou kunnen worden. De foto stamt uit 
Wassenaar....Toen een bundel historische schetsen. Den Haag 1982. 
Gaarne zou ik en het bestuur van Renbaan Duindigt willen vernemen of de 
bundel te koop is. 
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Joop Zomer stuurt informatie op over het celibaat (n.a.v. een mogelijke vader-
dochterverhouding van een pastoor bij de overgang van de Kerkewoning in 
de 16e eeuw. 

 
 

Van Peter de Jong: Ik doe onderzoek naar heerlijkheden in Zuid-Holland, met 
het zwaartepunt op de periode na de Franse Tijd. Toen waren de 
heerlijkheden wel op hun retour maar de meeste dorpen hadden nog wel een 
heer of vrouwe, soms tot in de huidige tijd. In dit kader heb ik een paar 
vragen over Wassenaar.  
Marie Amelie Mechteld Agnes gravin von Aldenburg Bentinck (1879-1975) is 
de laatste vrouwe van Wassenaar, die ik heb gevonden. Is zij nog door 
iemand opgevolgd, zo ja door wie en in welk jaar? Heeft of had de laatste 
heer of vrouwe van Wassenaar nog bezittingen en/of rechten in Wassenaar?  

 
 

Van Hil Spook: 
In verband met genealogisch onderzoek zou ik graag meer te weten komen 
over het Wassenaar van 1800 tot ongeveer 1900. Ik ben vooral 
geïnteresseerd in het dagelijks leven van de Wassenaars. 
Kunt u me de eventuele publicaties over dit onderwerp aanraden of archieven 
en bibliotheken waar ik ze zou kunnen raadplegen? 
Ik woon in België en heb een beetje moeite wegwijs te worden in 
genealogisch onderzoek in Zuid-Holland. 

 
 

Van Jan Kuipers: 
 
Ik ontdekte vandaag dat mijn voorvader Thijs van Velzen rond het jaar 1700 
bouwman te Wassenaar was “in de Laenhoeck naast het Huis Zuydwijck”, 
zoals in de tekst staat. Huis Zuydwijck was makkelijk te lokaliseren, maar 
waar de Laenhoeck nou precies was heb ik niet kunnen achterhalen. Is dat bij 
uw stichting misschien wel bekend? 
 
Antwoord: 
Naar aanleiding van uw vraag: de Laanhoek is de oude kern van de latere 
Ommedijkse polder. Deze kern, ook wel aangeduid als Maaldrift, ligt ten 
noordwesten van het huis Zuidwijk, ten noordwesten van de Rijksstraatweg. 
In dit gebied staan vanouds de boerderijen Maaldrift 5 en Landlust (Maaldrift 
9). Ik kwam echter ook een transportakte tegen waarin een boerderij in de 
Laanhoek wordt genoemd, die direct ten oosten van de Rijksstraatweg was 
gelegen. Dat zal dan vermoedelijk direct ten noorden van Zuidwijk zijn 
geweest. 
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Van Harry Vogels: Ik ben - in verband met een boek- op zoek naar 
documentatie over de familie Van Noort in Wassenaar voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Henk van Noort had een café in Oostdorp, genaamd 
De Bonte Os. Vraag mij af hoe lang hij de uitbater was. Weet iemand dit bij u 
of bij de historische vereniging? 
En de familie Van Noort uit de Wassenaarstraat 15 had een groentezaak in 
De Langstraat voor, tijdens en na de oorlog. 
Ik wil u vragen of van beide zaken wellicht foto’s zijn in de archieven van u of 
van de historische vereniging. 

 
 

Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 
6 februari Beschermingsbord Dorpskerk 
 
Het uit de Tweede Wereldoorlog stammende Beschermingsbord voor de 
Nederlands-Hervormde Dorpskerk in Wassenaar is gerestaureerd en 
ondergebracht in het Oud-Archief van Wassenaar. Een replica is in de 
originele lijst geplaatst en op 6 februari aangeboden aan de kerkrentmeester. 
 

 
 

Overhandiging van het beschermingsbord, v.l.n.r.: Ton van den berg, Robert van Lit en kerkrentmeester 
Eduard op ’t Landt (foto: Mariëtte van Lit) 
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23 februari Wassenaar, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van 
Beroerten  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tijdens de zomer en herfst van 1566 raakten de gemoederen overal in de 
Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en 
het Spaanse bewind in Brussel wankelde op zijn grondvesten. Een antwoord 
van landsheer Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste 
generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. 
Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen 
om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van 
Beroerten.  
De onrust anno 1566 is ook aan Wassenaar niet ongemerkt voorbij gegaan. 
In een overzichtswerk over de Beeldenstorm constateert men al dat de kerk 
in het dorp ‘…deerlijk werd toegetakeld door een daar gevestigde edelman, 
Herbert van Raaphorst’. De vernielingen in de kerk vonden plaats op 25 
augustus 1566.  
 
Het mag dan ook niet verbazen dat Alva en zijn commissarissen van de Raad 
van Beroerten grondig onderzoek verrichtten in het dorp toen de orde 
eenmaal was hersteld. Commissarissen namens de ‘Bloedraad’ startten hun 
onderzoek naar Van Raaphorst in december 1567. Verschillende inwoners 
van Wassenaar legden een getuigenverklaring af. De baljuw van het dorp 
verklaarde bijvoorbeeld dat ‘…hy Raephorst gedemolieert hadde twee 
altaeren inde kercke van Wassenaer’. Het bleef niet bij de vernieling van de 
dorpskerk. Monniken uit onder andere Den Haag werden door Van Raaphorst 
beledigd en zelfs in elkaar geslagen.  
 
Tijdens de lezing werd uitgebreid stilgestaan bij vragen als: hoe werkte de 
Raad van Beroerten? Wat weten we van Herbert van Raaphorst en waaraan 
maakte hij zich precies schuldig? Aan de hand van illustraties werd deze 
indrukwekkende geschiedenis uit de doeken gedaan. 

 
De lezing van drs. Sander Wassing was boeiend. De inleider was uitstekend 
ingevoerd in de materie en wist ook de Wassenaarse bijzonderheden goed 
voor het voetlicht te brengen. De opkomst was zeer groot; de tevredenheid 
achteraf evenzeer. 
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4 mei  Dodenherdenking 
Het langlopende project Namenlijst slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
in Wassenaar is afgerond. De Namenlijst telt 533 namen; daarnaast zijn er 21 
niet-geïdentificeerden van de Waalsdorpervlakte. De gemeente heeft de lijst 
op 4 mei op internet gepubliceerd, terwijl de namen tijdens de herdenking bij 
het monument aan de Schouwweg zijn voorgelezen. Tegelijkertijd werd per 
naam een kaars aangestoken in de Goede Herderkerk, in een aantal gevallen 
door nabestaanden. 
 

 
 

Het voorlezen van de namen door o.a. Margaret de Vos van Steenwijk 
(rechts) en Kees Neisingh (links) (foto: René de Wit) 

 
7 mei  Presentatie boek Kerkewoning 
Ongeveer 120 personen, onder wie burgemeester Jan Hoekema en veel 
leden van de vereniging, waren aanwezig bij de presentatie van het door 
erelid Albert Niphuis en zijn echtgenote Marry Nell geschreven boek De 
boerderij Kerkewoning in Wassenaar, een geschiedenis van ruim vijf eeuwen. 
Daarbij zij vermeld dat dit boek niet alleen over de boerderij gaat, maar vooral 
ook de relatie met de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving die de 
eigenaren en de bewoners ervoeren.  
 
De archivarissen van het Huisarchief Twickel en die van Wassenaar, Aafke 
Brunt resp. Carla de Glopper, namen het boek in ontvangst. De vereniging 
heeft een fotoreportage van de boekpresentatie verzorgd en die in een album 
aangeboden. 
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14 mei Jaarexcursie van Oud Wassenaer naar 

Landgoed Oud-Amelisweerd en het Waterliniemuseum 
 

 
 

Een aandachtig gehoor op Oud Amelisweerd (foto: Aad Kortekaas) 
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Zoals gewoonlijk vertrok de bus vanaf het Rozenplein. Het gezelschap reisde 
naar Bunnik, naar het prachtige landschap rond de Kromme Rijn. Op het 
historische landgoed Oud Amelisweerd werd in het koetshuis eerst koffie 
gedronken. Daarna maakte de groep een korte wandeling rond het statige 
landhuis Oud Amelisweerd. Ooit stond hier een heuse Ridderhofstad die in 
het rampjaar 1672 door de Fransen onder de voet werd gelopen. In 1770 liet 
Gerard Godard baron Taets van Amerongen hier een nieuw buitenhuis 
bouwen.  
 
Het interieur van het huis werd niet bezocht (het staat leeg, op kunstwerken 
van Armando na), maar wel werd de directe omgeving van het landhuis 
verkend. Voorzitter Robert van Lit vertelde tijdens de wandeling over de 
geschiedenis van het landgoed.  

 

  
 

Toegang via een coupure door de wal van Fort bij Vechten (foto: Aad Kortekaas) 
 

Daarna was het tijd voor de lunch in een voormalige boerderij. Vervolgens 
werd het nabijgelegen Waterliniemuseum Fort bij Vechten bezocht. Het is 
gevestigd in een voormalig fort dat onderdeel was van de Hollandse 
Waterlinie. Het terrein van het fort leende zich goed voor een ontdekkings-
tocht. Te zien was, hoe in het verleden water werd ingezet voor de 
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verdediging van Nederland tegen vijandelijke aanvallen. De manier waarop 
hier kennis aan het publiek wordt overgebracht was buitengewoon 
verrassend. 
 
De excursie trok 47 deelnemers. Het ontspannen tijdschema gaf genoeg 
gelegenheid voor onderling contact. De lunch was uitstekend verzorgd. 

 

10 september Open Monumentendag 
 
Zoals gebruikelijk waren de Dorpskerk, Willibrorduskerk, en korenmolen 
Windlust weer open op deze dag en ook de molenaarswoning kon worden 
bezichtigd. Ook de stallen en de bijzondere tuin van het Baljuwhuis, met 18e 
eeuws slingerbos en aanleg van Mien Ruys waren vrij. Andere vaste 
deelnemers waren de Tuin van Ruys en de 17e-eeuwse kelder van Haasnoot 
interieurs en Raadhuis de Paauw, waar raadsleden publiek rondleidden. 
Nieuw dit jaar was de openstelling van Villa Meyland, Backershagenlaan 19. 
Deze villa, nu de residentie van de ambassadeur van India, werd in 1912 
gebouwd in opdracht van Frits Weise door de architect Petrus Musly, die ook 
verantwoordelijk was voor De Wiltzangk.  
 
Ook in Wassenaar Zuid en Kerkehout waren er interessante objecten te 
bezoeken, zoals kerk De Goede Herder, Kasteel Oud-Wassenaar, en boer-
derij De Kerkewoning. Dit jaar was voor het eerst open Villa Nyenstede, 
Schouwweg 107, gebouwd door Co Brandes en J.T. Wouters en met een 
tuinaanleg van D. F. Tersteeg. Een rondleiding op inschrijving vond plaats op 
Klein Haesebroek, dat er pal tegenover ligt. Ook Groot Haesebroek (Groot 
Haesebroekseweg 44) was dit jaar te bezichtigen. Ook waren er op deze dag 
rondleidingen door de oude dorpskern. Onder de rondleiders, door Robert 
van Lit geïnstrueerd, bevond zich bestuurslid Jacques Schiferli. 
 
De Open Monumentendag is goed verlopen. De nieuw opgerichte stichting is 
er in geslaagd om een aantrekkelijk programma op te stellen en veel 
publiciteit te genereren. Dit jaar ontbraken enkele traditionele elementen, 
zoals lezing en boekje. Er bestaat een goede relatie tussen Oud Wassenaer 
en de Stichting Open Monumentendag Wassenaar. 
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19 augustus Gemeentelijke Legpenning voor Kees Neisingh 
 
De secretaris ontving op voor hem verrassende wijze de legpenning van de 
Gemeente Wassenaar “op grond van zijn vele verdiensten voor de 
gemeenschap als hoeder en promotor van het cultuur-historisch erfgoed van 
Wassenaar”. 
 

 
 

Burgemeester Jan Hoekema ziet toe op het door Chef de Kabinet Ingrid Sachumsky aanbrengen van de 
bijbehorende speld (foto’s: Mariëtte van Lit)  

 

 
 

(vervolg op bladzijde 16) 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016, BEGROTING 2017 
 
 

BATEN Begroting 2016 Realisatie 2016 
Begroting 

2017 

Contributie € 2.700,00 € 3.120,00 € 3.000,00 

Rente € 55,00 € 57,44 € 20,00 

Bijdrages niet-leden € 60,00 € 69,50 € 60,00 

Bijdrages deelnemers excursie € 2.400,00 € 2.550,00 € 2.400,00 

Verkoop publicaties € 1.200,00 € 567,50 € 600,00 

   
  

Cursus geschiedenis Wassenaar pm € 900,00 pm 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 1.100,00 € 1.100,00 pm 

          
 Onttrekking Algemene reserve 

 
  € 800,00 

Nadelig saldo   € 94,53 € 375,00 

    Totaal € 7.515,00 € 8.458,97 € 7.255,00 

     

 
 

   

    

    

    

    

    Balans per 31 december 2016 
   Activa 31-12-2015  31-12-2016 

 Saldo kas € 12,75 € 376,80 
 Saldo Rabobank € 14.152,96 € 13.241,88 
 Voorraad papier € 1,00 € 1,00 
 Voorraad publicaties € 1,00 € 1,00 
 Schrijfmachine en beamer € 1,00 € 1,00 
 

    Totaal € 14.168,71 € 13.621,68 
  

  

Toelichting: 
De leden hebben € 630,50 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De excursie heeft ons € 190,- opgeleverd. 
De post Contributie in de begroting 2017 is gebaseerd op de huidige tarieven. 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2016, BEGROTING 2017 
 
 
LASTEN Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017 

Activiteiten en Algemene Ledenverg. € 1.100,00 € 1.320,68 € 1.350,00 

Secretariaat € 2.200,00 € 2.176,47 € 2.200,00 

Verzekering/Contributies/Abonnement € 145,00 € 143,69 € 145,00 

Excursies € 2.400,00 € 2.360,00 € 2.400,00 

Inkoop boeken/publicaties € 150,00 € 0,00 € 50,00 

Uitbreiding bibliotheek € 60,00 € 40,00 € 60,00 

Cursus geschiedenis Wassenaar pm € 1.009,86 pm 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 1.100,00 € 1.100,00 pm 

60-jarig Jubileum 
  

€ 800,00 

Tentoonstelling bibliotheek € 250,00 € 0,00 € 100,00 

Diversen en onvoorzien € 110,00 € 308,27 € 150,00 

Totaal € 7.515,00 € 8.458,97 € 7.255,00 

    De secretariaatskosten bestaan uit: 
   - kopieerkosten   €    506,25 
   - porto                 € 1.184,67 
   - enveloppen      €     397,50 
   - diversen          €       88,05 
   

        

    

Balans per 31 december 2016 
   Passiva 31-12-2015  31-12-2016 

 Nadelig saldo 
 

€ -/-94,53 
 Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 4.995,15 € 3.895,15 
 Algemene reserve € 8.173,56 € 8.173,56 
 Verplichting De Wiltzangk € 1.000,00 € 647,50 
 Verplichting museum 

 
€ 1.000,00 

 

    Totaal € 14.168,71 € 13.621,68 
 

    Uit het Fonds Geschiedkundige   
  Initiatieven werd betaald: 

   - Subsidie publicatie Geschiedenis van 
     Kerkewoning      € 1.000,-  

   - Restauratie Beschermingsbord 
     Dorpskerk          €    100,- 
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Twee rondleiders van de Open Monumentendag,  Paul Bakker (links) en bestuurslid Jacques Schiferli, op 
het Plein wachtend op de deelnemers aan de rondleiding (foto: Stichting Open Monumentendag Wassenaar) 

 
 
13 oktober  Bezoek aan de tentoonstelling ‘Joods Den Haag’  in het 

Haags Historisch Museum met aansluitend bezoek aan de 
voormalige Portugese Synagoge aan de Prinsessegracht  

 
Den Haag kende voor de Tweede Wereldoorlog de grootste Joodse 
gemeenschap in Nederland na Amsterdam. Toch werd aan dit onderwerp 
nooit eerder een tentoonstelling gewijd. Het Haags Historisch Museum bracht 
hierin verandering met de tentoonstelling Joods Den Haag. De tentoonstelling 
schetste een beeld van 350 jaar Joodse geschiedenis.  
 
Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw vestigden zich de eerste 
Portugese Joden in Den Haag, gevolgd door groepen Joden uit Duitsland en 
Oost Europa. Beide groepen richtten hun eigen synagogen op en rond de 
Nieuwe Kerk ontstond een Joodse Buurt. In de tentoonstelling kwamen 
thema’s als religie, bedrijvigheid, personen en het verenigingsleven aan bod. 
Natuurlijk was er ook aandacht voor het gruwelijke lot van de Joodse 
gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog.  
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In Den Haag woonden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ongeveer 
17.000 Joden, meer dan 12.000 zijn in de oorlog omgekomen. Na de oorlog 
bouwden overlevenden weer een actieve Joodse gemeenschap op. De 
tentoonstelling wierp ook een blik op dit hedendaagse Jodendom in Den 
Haag.  
 

 
 

Inleiding in het Haags Historisch Museum door Lex van Tilborg (foto: Wim Ruitenberg) 

 
 
De samensteller van de tentoonstelling, historicus Lex van Tilborg, verzorgde 
een rondleiding.  
 
Daarna werd gewandeld naar de voormalige Portugese Synagoge aan de 
Prinsessegracht. Dit monumentale gebouw is in 1752 ontworpen door de 
beroemde architect Daniel Marot. In de synagoge gaf onze plaatsgenote 
Letty Adelaar uitleg over het gebouw, over Joodse feestdagen en het Joodse 
leven van de wieg tot het graf.  
 
Dit was een volgeboekte excursie, die zeer informatief was, ook over het 
hedendaagse Joodse leven. 
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20 oktober  Lezing over landgoed Backershagen 
 
Korneel Aschman, die de lezing hield,  is adviseur cultureel erfgoed en 
deskundige op het gebied van historische parken en tuinen. In opdracht van 
de gemeente Wassenaar verricht hij onderzoek naar de aanleg van diverse 
historische Wassenaarse buitenplaatsen. Over Backershagen vond hij veel 
nieuwe informatie met betrekking tot het ontstaan van deze buitenplaats 
vanuit enkele boerenbedrijven en de verdere ontwikkeling van de 
buitenplaats. Ook onderzocht hij hoe Backershagen in de 20ste eeuw werd 
opgedeeld in enkele nieuwe buitenplaatsen, waaronder het veelbesproken 
huis Ivicke.  
Backershagen is gesticht rond 1730 en werd genoemd naar het echtpaar 
Cornelis Backer en Maria Clara van der Hagen. Dit echtpaar, en ook latere 
bezitters van Backershagen, blijken nauwe (familie-)banden gehad te hebben 
met andere buitenplaatsbezitters 
 

 
Korneel Aschman (foto: Kees Neisingh) 

 
De avond was goed bezocht. Korneel Aschman bleek een goede spreker. Er 
meldden zich vijf nieuwe leden aan. 
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17 november  Van Cottage tot Engels landhuis 

Na eerder een boek te hebben geschreven over de Prins van Wiedlaan, heeft 
Bob Burgers zich nu gericht op de ontwikkeling van de cottages in Engeland 
tot de villa’s in de Engelse landhuisstijl in Wassenaar. Daarbij gaat hij in op 
het leven en oeuvre van Marinus van de Wall en Adrianus Leijen (Bob’s 
grootvader) die veel huizen in de Engelse landhuisstijl hebben ontworpen. 
Hun meestal monumentale villa’s zijn onder andere te vinden aan de 
Konijnenlaan en langs de Groot Haesebroekseweg. Daarnaast ontwierpen 
beiden ook huizen in andere architectuurstijlen. Zo is het kasteelachtige huis 
Schakenburg aan de Raadhuislaan ontworpen door Van de Wall en tekende 
Leijen voor ’t Regthuys aan het Plein. 
 
Op de avond in De Paauw vertelde Bob Burgers over de vaak spannende 
speurtocht naar gegevens voor zijn boek. Hij sprak met tal van huiseigenaren 
in Wassenaar en met nazaten van beide architecten en bezocht vele cottages 
in zowel Wassenaar als Engeland. Daarna werd het eerste exemplaar van 
het boek aangeboden aan burgemeester Jan Hoekema.  
De presentatie van het boek Engelse landhuisstijl in Wassenaar door Bob 
Burgers werd goed bezocht en kreeg mooie publiciteit. De Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed heeft naar aanleiding van het verschijnen van het boek het  
begrip ‘Engelse landhuisstijl’ in de Thesaurus opgenomen. 
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19 november  Overhandiging Document bescherming Dorpskerk 
 

Het beschermingsbord voor de kerkklok in de Dorpskerk bleek bij een enige 
tijd geleden gehouden inspectie verdwenen te zijn, weggewaaid door de 
galmgaten. Met behulp van achtergebleven restanten van de lijst en 
gebaseerd op een voorbeeld uit Linschoten werd een replica vervaardigd. Op 
19 november werd dit overhandigd aan de kerkrentmeester. Een delegatie uit 
Linschoten  was daarbij aanwezig.  
 

 
 

 
 

Ton van den Berg (links) en kerkrentmeester Eduard op ’t Landt (foto: mevrouw Op ‘t Land) 
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Cursus geschiedenis 23 september – 25 november 2016 
 
Op 25 november werd in de bibliotheek aan de Langstraat de laatste les ge-
houden van de cursus over de geschiedenis van Wassenaar. Dit was de 
negende keer dat deze cyclus wordt gehouden. De cursisten ontvingen uit 
handen van Peter de Geus, voorzitter van de Stichting Historisch Centrum 
Wassenaar, een fraaie oorkonde.  
 

 
 
De afsluiting van de Cursus Geschiedenis. Staand v.l.n.r.: Ton van den Berg, Albert Niphuis, Peter de Geus, 
Marry Niphuis-Nell, Carla de Glopper, Ed Janson, Ineke Louwe, Jacques Schiferli, Helmi de Vries, Kees 
Neisingh, Richard Ruler, Vincent Hergelink, Yolanda Ruler. Zittend v.l.n.r.: Jisk Heslinga, Heleen Buurke, 
Edze Buurke, Claudine Amptmeijer (foto: Mariëtte van Lit) 

 
Namens de Historische Vereniging overhandigde de secretaris, Kees 
Neisingh, aan gemeentearchivaris Carla de Glopper een collectie 
documenten uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van Ed Janson. De 
familie Janson woonde sinds de dertiger jaren in Wassenaar. Het gaat om 
persoonsbewijzen, voedselbonnen, kranten en andere zaken. 
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Gemeentearchivaris Carla de Glopper tussen de schenker, Ed Janson (rechts) 
en secretaris Kees Neisingh (foto: Mariëtte van Lit) 

 
De Werkgroep Grenswijzigingen 
 
Jacques Schiferli werkt namens de Werkgroep Grenswijzigingen aan een 
fietsroute langs de (vroegere) grenzen van Wassenaar. Hierna vindt u een 
voorproefje (dit is een vervolg op de route in het vorige jaarverslag). 
 
We blijven op het fietspad door de duinen richting Scheveningen en passeren 
de zuidgrens van Wassenaar uit 1885. Links liggen restanten van de 800 m. 
lange tankmuur van de Atlantikwall die loopt vanaf het fietspad naar de Oude 
Waalsdorperweg bij de parkeerplaats van de Garnizoens Schietbaan. Rechts 
kunt u naar het naaktstrand.  
 
Na het overschrijden van de gemeentegrens zien we de Haagse watertoren, 
ooit gebouwd op Wassenaars grondgebied. Maar waar lag de gemeen-
tegrens in 1820? Dat is lastig omdat de “Figuratieve- schets van de grens-
scheiding tusschen de gemeenten van Wassenaar en ’s-Gravenhage Art: 5 
van het Proces-Verbaal” uit 1820 geen kadastrale kaart is.  
 
De grensscheiding begint vanaf de Noordzee (strandpaal 99) en loopt door in 
zuidoostelijke richting tussen de hoogheemraadschappen Delfland en 
Rhijnland, gemarkeerd door stenen palen met de letter D gericht naar Delf-
land en de letter R naar Rijnland. 
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Tot bij “ ’t ijzeren kanon ” en dan in een rechte lijn oostwaarts over de duinen 
tot paal DR 20 die staat op de zuidoostelijke kant van de “Achterweg” en de 
oostelijke kant van het “Wouters- of Hubert Wouterslaantje”. Maar hoe 
moeten wij dit zien; ’t ijzeren kanon staat op de kadastrale kaart van Noordaa 
uit 1839 bij de Algemene Begraafplaats op de  Duinweide. Deze begraaf-
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plaats is opgericht in 1830 met als ontsluitingsweg de Kerkhoflaan. 
Tegenover de ingang van de begraafplaats liggen de Scheveningse Bosjes. 
De grens van 1820 loopt over de begraafplaats heen en maakt een hoek naar 
het “Wouters- of Hubert Wouterslaantje”. Later wordt dit een argument om de 
grens te verleggen omdat de begraafplaats in twee gemeentes ligt. De 
“Achterweg” kom ik later tegen als “Militaire weg naar de vlakte van 
Waalsdorp” op een kaart uit 1885. Behalve de Kerkhoflaan zijn de andere 
namen niet meer terug te vinden in het Haags stratenregister. Uit het artikel 
van Dr. P.J. van Breemen blijkt dat het “Wouters- of Hubert Wouterslaantje”  
in het verlengde ligt van de Raamweg. (De Raamweg en de oude grens 
tusschen Wassenaar en Den Haag; Jaarboek Die Haghe 1943, 22- 113). Ook 
blijkt uit dat artikel dat Huibert Woutersz grond en een huis met erf bezat in 
het Haagambacht en enige percelen land in het ambacht van Wassenaar 
huurde (pag. 47). Vast staat dat de Raamweg de grens is tussen het ambacht 
van Wassenaar en Haagambacht en verder doorloopt linksaf de 
Wassenaarseweg in richting Oosterbeek.  
 
Maar genoeg geschiedenis; er moet gefietst worden. De gemeentegrens van 
1885 loopt van het strand met een rechte lijn naar het Duinbos en park 
Clingendaal. Om de grenspaal 10 te zien, die op 22 januari 2015 weer 
rechtop werd gezet door de Wassenaarse wethouder Inge Zweerts de Jong 
en de Haagse wethouder Joris Wijsmuller, moet u van uw fiets af en het 
duingebied ingaan. In de 19e eeuw ontdekte men de kracht van zuiver 
drinkwater. In 1874 besloot de Duinwaterleiding van Den Haag (DWL) 
grondwater uit de duinen te pompen en toen dit dreigde op te raken, leidde zij 
rivierwater naar de duinen. Zo werd het merenlandschap geboren.   
 
Overal in Nederland  werden voor dit doel watertorens gebouwd, zo ook in 
Den Haag aan de Pompstationsweg. De aanbesteding vond plaats in 1872 
en in 1874 werd de watertoren opgeleverd. De bouwstijl is eclectisch te 
noemen, dat wil zeggen de architect maakte gebruik van de vormentaal uit 
het verleden. Een typisch 19e-eeuwse stijlvorm. We vervolgen de 
Pompstationsweg en stuiten op een stationsgebouw Wittebrug-Pompstation. 
Het enige van de drie stations die ooit gebouwd zijn in Wassenaar-
Scheveningen langs de Hofpleinlijn van Rotterdam naar Scheveningen. Het 
gebouw is in 1907 opgeleverd, als architect wordt J.J.L. Bourdres genoemd. 
De lijn was voor de Tweede Wereldoorlog razend populair bij forensen en 
dagjesmensen. Hieraan kwam in de Tweede Wereldoorlog een eind doordat 
Scheveningen Sperrgebiet werd met de bouw van de Atlantikwall. Na de 
oorlog wilde het niet meer zo lukken en in 1953 werd de lijn opgeheven. Wat 
overblijft, nadat alle rails en bovenleidingsportalen zijn verwijderd, is een mooi 
fiets- en wandelpad. Je fietst door duingebied met aan de rechterkant het 
geluid van de Alkemadelaan richting Landscheidingsweg en de Hubertus-
tunnel. (wordt vervolgd)  
 



25 
 

De rubriek Actueel Verleden 
 
Om de andere week verscheen een aflevering in De Wassenaarse Krant. In 
2016 waren dat de nummers 366 t/m 391, ofwel 26. Het aantal bijdragen van 
‘gastschrijvers’ (niet leden van de redactie van de rubriek) te weten twee, was 
dit jaar helaas wat kleiner dan gewoonlijk, maar er is goede hoop dat dit het 
komende jaar weer meer zal zijn.  
Bij bijna alle afleveringen werd een foto geplaatst. De ruimte die een stukje 
daardoor in de krant vergde, varieerde daardoor nogal, maar de redactie van 
De Wassenaarse Krant geeft op dit punt alle medewerking. En ook dit jaar 
waren de onderwerpen weer zeer uiteenlopend.  
 
Bibliotheekcommissie 
 
Zoals wel eens eerder vermeld, als alle boeken in de kast in de leeszaal van 
de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar op precies de juiste plaats 
blijven staan, kan dat gezien worden als een indicatie dat er nauwelijks 
gebruik van gemaakt wordt. Maar gelukkig moesten we nu en dan de boeken 
weer goed ordenen.  Ook dit jaar waren er weer heel wat aanwinsten. In het 
verslagjaar verschenen vier boeken over Wassenaarse aangelegenheden, 
maar er waren ook een aantal publicaties van heel wat jaren her. Afgezien 
nog van de gebruikelijke jaarboekjes, betrof het met elkaar onderstaande lijst: 
- Altorf, Brenda e.a., Wassenaarse Reddingbrigade 75 jaar. 2006. 
- Berg, Mieke van den e.a., Hoogspanning. Gedichten geïnspireerd 

door de beeldententoonstelling ‘Hoogspanning’. 2008. 
- Burgers, Bob, Van Cottage tot Engels landhuis, 2016. 
- Dierenpark Wassenaar-Zoo, St. Wandel-, Vogel- en Dierenpark 

Wassenaar 
- Hooghuis, Jos, From Rijksdorp Estate to NIAS Residence, 2016. 
- Huitink, Anneke en Katja Verschoor, Park de Kieviet. Groene schatten, 
- Bewonersvereniging de Kieviet, Wassenaar,2016. 
- Kras, Mark e.a., Bunkers in de natuur van Wassenaar. De 

vleermuisbunker en het complex Rijksdorp. Staatsbosbeheer 2014. 
- Nell, M en A.J. Niphuis, De boerderij Kerkewoning in Wassenaar,  

een geschiedenis van ruim vijf eeuwen, 2016. 
- Orthlieb, Charles, Une note Japonaise et les hôtes du jardin, 2001. 
- Rutte, Gerard en Ad Menken, De kracht van melk. 2000. 
- Tolsma, Peter R., De techniek en de lanceerplaatsen van de  

Duitse V-wapens in Nederland, 2014. 
- Wegwijzer in de Sprookjestuin, (Park Oosterbeek) 1952. 
- Wiersma, J.T., Zo maar een gemeente, 1979. 
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Tentoonstellingen in de bibliotheek 

Naast bovengenoemde activiteiten worden in samenwerking met de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar in de bibliotheek tentoonstellingen ingericht. 
Exposities over de geschiedenis van Wassenaar, maar ook over willekeurige 
culturele) onderwerpen zoals in eerdere jaren:  
- In 2012 een tentoonstelling van vondsten uit opgravingen op de plaats 

van het kasteel Ter Weer, en een van huiselijke religieuze voorwerpen.  
- In 2013 zijn de vitrines ingericht geweest met in bruikleen gegeven 

ambachtelijk gereedschappen van Wassenaarse bedrijven. 
- In 2014 heeft het Brandweermuseum de grote vitrine ingericht met 

museale voorwerpen. Daarna werd de grote vitrine gevuld met voor-
werpen uit het meer dan 100-jarig bestaan van de muziekvereniging 
Excelsior.  

- Op 10 juli 2015 werd een tentoonstelling over het werk van de befaam-
de illustrator Cornelis Jetses (1873-1955) geopend.  

 

 
 

Mariska Koning - Roozendaal van de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en bestuurslid Peter 
Kortekaas plaatsen een tekst in de vitrine (foto: pr Bibliotheek) 

 
In het zaaltje waarin onder andere het HIP wordt gehouden, werden de 
vitrines gevuld met historische tegels. Een aantal van deze tegels is 
gevonden tijdens opgravingen in Wassenaar. Een ander deel van deze tegels 
was afkomstig uit de collectie van Peter de Geus. De tegels stamden uit de 
17de, 18de en 19de eeuw. 
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In 2016 is de grote vitrine gevuld met oud speelgoed uit de collectie van onze 
dorpsgenoten Nanny Cieremans-van Leeuwen, Peter de Geus en Robert van 
Lit. In de tentoonstelling waren onder meer poppen te zien van Käthe Kruse 
en  een trein van bakeliet uit 1951. Ook waren er de bekende hummeltjes – 
ontworpen door Zr. Maria Innocentia Hummel – te zien.  
 

 
 
Zoals uit bovenstaande blijkt kunnen niet alleen door verenigingen, maar ook 
door inwoners van Wassenaar  de vitrines gebruikt worden om hun collectie 
van (oude) voorwerpen tentoon te stellen. U kunt hiervoor te allen tijde 
contact opnemen met de voorzitter van de Vitrinecommissie, Peter 
Kortekaas: telefoon 070-5112645. 
 
Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
 
In 2016 heeft een onttrekking van € 1.000 aan het Fonds Geschiedkundige 
Initiatieven plaatsgevonden ten behoeve van het door Albert en Marrie 
Niphuis geschreven boek over de geschiedenis van de Kerkewoning. Ook 
werd de restauratie van een ‘Beschermingsbord’ voor de NH Dorpskerk uit 
het fonds gefinancierd. 
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Het Historisch Informatie Punt 
 
Het Historisch Informatie Punt is een samenwerking tussen Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar en de twee lokale historische instellingen: de 
Stichting Historisch Centrum Wassenaar en de Historische Vereniging Oud 
Wassenaer.  
 
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 
namens Oud Wassenaer  aanwezig op het HIP (In de Verkade-Clarkzaal, 
links achter in de bibliotheek Langstraat).  
 

 
 
Drie bestuursleden, v.l.n.r.: Peter Kortekaas, Robert van Lit en Ton van den Berg (foto: Mariëtte van Lit) 
 


