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Behoud cultureel erfgoed 
 

Beste leden, 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dit schreef oud-voorzitter Robert 
van Lit in het jaarverslag 2017. In 2018 mocht ik weliswaar het 
voorzitterschap van hem overnemen, maar waarom iets goeds 
veranderen? Het geluid is goed, dus we gaan vol enthousiasme op de 
ingeslagen weg voort. Zo zijn we onder meer bezig met de ontwikkeling 
van een nieuwe cursus en werken mee aan een project in het kader van 
Monumentendag om kinderen te enthousiasmeren voor cultureel 
erfgoed. 
 
Het verenigingsleven in het algemeen lijkt af te nemen, maar onze 
vereniging prijst zich gelukkig met een stabiel aantal leden. Onze 
lezingen en excursies werden in 2018 wederom goed bezocht en er is 
duidelijk een gevoel van saamhorigheid, alsof we één grote familie zijn. 
 
De gemeente heeft voor 2019 bezuinigingen op cultureel erfgoed 
ingevoerd en beperkt zich voortaan tot haar wettelijke taken. Jammer, 
want voor het bevorderen van kennis van – en belangstelling voor – de 
geschiedenis van Wassenaar is juist een actieve rol van de gemeente op 
het gebied van cultureel erfgoed van belang. 
 
Wij dragen Wassenaar een warm hart toe, zijn geïnteresseerd in de 
historie en koesteren onze monumenten. Laten wij er samen voor zorgen 
dat ons cultureel erfgoed behouden blijft en volgende generaties er ook 
nog van kunnen genieten!  
 
Marian van Rossem 
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De Historische Vereniging Oud Wassenaer 
 

Ereleden 

Mevrouw F.M.L. van Toor-van Buiren 
De heer Ir. A.J. Niphuis 
De heer E.M.Ch.M. Janson 
De heer R. van Lit 

Samenstelling bestuur per 31 december 2018 

voorzitter   M.J.H. (Marian) van Rossem-Zuurmond 
vice-voorzitter  R. (Robert) van Lit 
secretaris   C.N.J. (Kees) Neisingh 
penningmeester  M.A.C.W. (Mariëtte) van Lit-Pieterse 
lid    A.H.P. (Ton) van den Berg 
lid    E.M.Ch.M. (Ed) Janson 
lid    J.T. (Jacques) Schiferli 
lid    P.L.M. (Peter) Kortekaas 
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Het bestuur in de samenstelling 2011-2018: v.l.n.r. Peter Kortekaas,  Ed 

Janson amper zichtbaar achter Ton van den Berg, Kees Neisingh, 
Robert van Lit, Mariëtte van Lit en Jacques Schiferli.  

(foto: Joost van Rossem) 

Bibliotheekcommissie 

Commissieleden :  de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis 

Kascommissie 

Leden:  mevrouw E.M. Rijnberg en 
    de heer R. Louwe 
Reserve-lid:  mevrouw W.A. Alting 

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 
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Voorzitter:   de heer R. van Lit 
Leden:   de heer F.R. Hazenberg 
    de heer C.N.J. Neisingh 

Stichting Wassenaars Historisch Museum 

    De heer P.L.M. Kortekaas 
Bestuurslid namens de Historische Vereniging Oud Wassenaer 
 
Ledenbestand per 31 december 2018 

In 2018 verwelkomden wij dertien nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter twintig.  
 
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het ledental 297 en was de 
samenstelling van het ledenbestand als volgt: 
  
Erelid        4 
Buitengewoon lid      3 
Echtpaar/samenwonenden (66) 132 (€ 20 per jaar )  
Individueel lid    158 (€ 15 per jaar) 
 

 
 

Het bestuur in de nieuwe samenstelling,  v.l.n.r. Ton van den Berg, Kees  
Neisingh, Marian van Rossem, Mariëtte van Lit en Jacques Schiferli; niet 

zichtbaar: Ed Janson, Peter Kortekaas en Robert van Lit. 
(foto: Joost van Rossem) 

  



5 
 

Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 

 
Het bestuur kwam in 2018 zeven keer in een vergadering bijeen. Als 
telkens terugkerend onderwerp stond de organisatie van evenementen 
op de agenda. 
 
Peter Kortekaas nam namens de Historische Vereniging Oud 
Wassenaer zitting in het bestuur van de nieuwe Stichting Wassenaars 
Historisch Museum. Robert van Lit is uit het bestuur van deze stichting 
getreden. 

Bezuinigingen 

Een extra bestuursvergadering werd belegd met als enig onderwerp de 
bezuinigingsvoorstellen van het College van B&W, in het bijzonder de 
reductie van 5,5 volledige arbeidsplaatsen, waaronder die van de 
ambtenaar voor cultureel erfgoed. 
 
Het bestuur trok de volgende conclusies: 
 
1. Voor het bevorderen van kennis van – en belangstelling voor – de 

geschiedenis van Wassenaar is een actieve rol van de gemeente 
op het gebied van cultureel erfgoed van belang. 

2. Cultureel erfgoed is ‘drager van onze geschiedenis’. 
3. De in belang toenemende rol van de gemeente, bijvoorbeeld op het 

gebied van de Omgevingswet, vraagt om een deskundige en 
inhoudelijke ambtelijke ondersteuning van de besluitvorming, 
voorbereid in het college en plaatsvindend in de raad. 

4. Het terugbrengen of elimineren van deze deskundige ambtelijke 
ondersteuning brengt het gevaar met zich mee van onzorgvuldige 
besluitvorming. 

5. Daar, waar toezicht door de centrale en/of provinciale overheid 
tegenwoordig steeds meer wegvalt en de rol van de gemeente aan 
belang toeneemt, wordt van de burgerij een actieve en kritische 
begeleiding vereist.  De Historische Vereniging wil met andere 
partners  uit de cultuurhistorische wereld in en van Wassenaar die 
rol vervullen. 

 
Om die reden meent de Historische Vereniging een waarschuwend 
geluid te moeten laten horen: 
Bezint, eer ge begint met het afbouwen van de ambtelijke ondersteuning 
op het gebied van cultureel erfgoed en voorkom onvolledige en/of 
onzorgvuldige besluitvorming in de toekomst. 
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Op 4 december heeft voorzitter Marian van Rossem deze boodschap 
ingesproken bij de Raadscommissie Bestuur en Middelen.  
 

54e Algemene ledenvergadering 
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd - wegens persoonlijke omstandig-
heden enigszins verlaat - gehouden op 24 mei 2018; 33 leden waren 
daarbij aanwezig.  
De notulen van de 53e Algemene ledenvergadering, gehouden op 25 
april 2017, werden goedgekeurd.  Het jaarverslag over 2017 werd 
vastgesteld.  
 
De financiële jaarstukken werden goedgekeurd, de penningmeester 
werd gedechargeerd. De begroting 2018 werd goedgekeurd.  
 
De kascommissie 2018 werd benoemd, bestaande uit de leden: 
mevrouw E.M. Rijnberg en de heer R. Louwe, met als reservelid 
mevrouw W.A. Alting. 
 
Aftredend was het bestuurslid C.N.J. Neisingh, die zich bereid verklaarde 
het bestuurslidmaatschap voort te zetten. Het bestuur stelde aan de 
ledenvergadering voor om hem voor een volgende bestuursperiode te 
benoemen. Er waren geen tegenkandidaten gesteld zodat herbenoeming 
onder goedkeurend applaus plaatsvond. 
 
De voorzitter, R. van Lit, had te kennen gegeven na dertien jaar als 
voorzitter terug te willen treden. Wel verklaarde hij zich bereid om een 
andere bestuursfunctie te vervullen. Het bestuur droeg de Algemene 
Ledenvergadering als nieuwe voorzitter mevrouw M.J.H. van Rossem-
Zuurmond voor; zij had verklaard de benoeming te zullen aanvaarden. Er 
waren geen tegenkandidaten gesteld, zodat benoeming onder 
goedkeurend applaus plaatsvond. De voorzittershamer ging terstond van 
hand tot hand. 

Wassenaars Historisch Museum 

Peter Ten Arve, voorzitter van het bestuur van de Stichting Wassenaars 
Historisch Museum, gaf een toelichting op de stand van zaken en de 
plannen. Op een vraag over een mogelijke locatie kon hij geen definitief 
antwoord geven. Peter Ten Arve toonde een recente aanwinst voor het 
museum i.o.: een tekening uit 1932 van boerderij De Roggewoning. 
[Naschrift: het project is in het verslagjaar 2018 niet uit de startblokken 
kunnen komen] 
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Eerste Wereldoorlog 

Peter Ten Arve gaf een toelichting op zijn voorgenomen publicatie 
‘Wassenaar in de Eerste Wereldoorlog’. [Voor dit boek zie verderop in dit 
jaarverslag] 

Privacy statement 

Op een vraag over de begin mei 2018 in werking getreden Europese 
verordening inzake privacy (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) kon de secretaris bevestigen dat de vereniging 
een ‘Privacyverklaring Historische Vereniging Oud Wassenaer’ heeft 
opgesteld, die op de website van de vereniging is geplaatst. 
 

 
 

Robert van Lit benoemd tot erelid 
 
Tegen het einde van de jaarvergadering legde de (nieuwe) voorzitter aan 
de Algemene Ledenvergadering het voorstel voor om Robert van Lit te 
benoemen tot erelid van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Dit 
voorstel werd met applaus aangenomen. De niet geheel toevallig 
aanwezige wethouder Inge Zweerts de Jong, die de burgemeester mocht 
vervangen, reikte Robert een fraaie oorkonde uit om dit te bevestigen. 
Het nieuwe erelid werd toegesproken en ontving een geschenk. 
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Wethouder Inge Zweerts de Jong spreekt Robert van Lit toe 
 (foto: Joost van Rossem) 

Enkele via de e-mail gestelde vragen: 

Duitse inval 

Iemand schreef: “Ik ben erg geïnteresseerd in WW2 en heb een vraag 
over de inval in Nederland in 1940. Mijn oma woonde destijds nabij Den 
Haag en vertelde dat in de dagen voor de inval er in de havens allerlei 
boten lagen waarvan niemand wist van wie die waren. Vervolgens 
gingen volgens haar op de dag van de inval de scheepsluiken van deze 
boten open en kwamen er Duitse soldaten uit. Nu vind ik het een 
fascinerend 'paard van Troje'-achtig verhaal alleen kan ik het helaas niet 
verifiëren: nergens op internet, docu's of boeken kom ik dit voorval 
tegen.”  
 
Geantwoord is, dat er na de Duitse inval veel Vijfde Colonne verhalen 
rondgingen, die door dr. L. de Jong voor het overgrote deel als 
ongefundeerd konden worden genoemd. Soms bevatten verhalen uit hun 
verband gerukte stukjes. Zo hebben de Duitsers Rotterdam overvallen 
met commandogroepen in watervliegtuigen, die op de Nieuwe Maas 
landden. En voor het veroveren van strategisch belangrijke bruggen in 
het oosten zijn verkleedpartijen en andere krijgslisten van Duitsers en 
NSB-ers gebruikt. 
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Toponiemen 

Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat 
uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 
1:10.000 tot 1:1.000.000. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kan 
men aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de 
tijd maken. In deze kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van 
topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, 
gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een 
cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het 
terrein of door navraag bij omwonenden.  
 
Het Kadaster vroeg de Historische Vereniging Oud Wassenaer om mee 
te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en 
bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen. Aan dit 
verzoek is door de vereniging enthousiast uitvoering gegeven (zie foto’s). 
 

 
 

Gezamenlijke kaartstudie door het bestuur. (foto: Mariëtte van Lit-Pieterse) 
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Veel informatie kon worden toegevoegd. 

Getuigen V2-lancering 

Een Britse documentairemaker vroeg om namen van personen, die oog- 
en oorgetuige waren geweest van de eerste lanceringen van V2’s, 
gericht op Engeland. Een contact is tot stand gebracht en de vraag is 
doorgezonden naar de Wassenaarse Krant. Op 2 mei zouden de 
opnames plaatsgevonden hebben. Van het eindresultaat is niets bekend 
(de lanceringen vonden 75 jaar geleden plaats, op 8 september 1944). 

Opsporing verzocht 

Een onderzoeker vroeg waar de Villa Veldhorst in Wassenaar staat of 
heeft gestaan. Hij stuurde deze foto op, met onderschrift ‘De villa 
“Veldhorst’ van Alpherts te Wassenaar,…’ 
Onderzoek door Robert van Lit wees uit dat Gerard B.H.F. Alpherts op 
22 mei 1914 overleed in huize Veldhorst. Foto-herkenning door Carla de 
Glopper, Gemeentearchivaris, bracht aan het licht dat dit huis nu bekend 
staat als Bamestra, nog steeds aan de Rijksstraatweg.  [Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, na het invoeren van het verbod op het bezitten 
van een radio, gebruikt als bergplaats van in beslag genomen 
radiotoestellen]. 

Distributiekantoor 

Een oud-inwoner, geboren in Wassenaar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog kreeg op zijn verzoek informatie over het distributiekantoor 
te Wassenaar, waar zijn vader in die periode gewerkt heeft. Hiervoor 
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werd geput uit de documentatie van de voormalige Stichting Wassenaar 
’40-’45 in het Gemeentearchief van Wassenaar. 
 

 
 

Villa Veldhorst alias Bamestra 

R.K.-Volksbond 1937 

 

 
 

Deze foto in een mooie lijst riep vragen op bij de huidige eigenaar. Het 
bestuur had geen nadere gegevens. Misschien weet een van de lezers 

er meer van? 
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De Ysvogel 

Het pand Wilhelminaplein 4 is voorzien van een gevelsteen van een 
ijsvogel, gemaakt door H. van den Eijnde (1869-1939) in Haarlem. Op 
verzoek van de Historische Vereniging Haerlem en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek maakte Mariëtte van Lit 
onderstaande foto. 
 

 
 

Gevelsteen De Ysvogel (foto: Mariëtte van Lit-Pieterse) 
 
 
Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 

20 februari   Lezing ‘Architectuur van villaparken in Wassenaar,  

1910-1940’, door Marcel Teunissen 

 

Op 20 februari verzorgde de architectuurhistoricus drs. Marcel Teunissen 
een lezing over de architectuur van villaparken in Wassenaar. Rond 
1910 begon de herverkaveling van een groot aantal landgoederen op 
Wassenaars grondgebied. De belangrijkste impuls hiervoor was de 
verkoop van uitgestrekte buitenplaatsen door prinses Marie, de jongste 
dochter van grootgrondbezitter prins Frederik der Nederlanden. Veel 
gronden werden door exploitatiemaatschappijen in ontwikkeling gebracht 
als villawijken. De bouw-exploitanten rekenden daarbij op de opkomst 
van de automobiel en het openbaar vervoer, technische ontwikkelingen 
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ten behoeve van meer wooncomfort, de groeiende vraag naar woningen 
voor de hogere- en middenklasse buiten de stad en de soepele houding 
van het gemeentebestuur ten aanzien van particuliere initiatieven. 
Met grote stedenbouwkundige verschillen en een rijke landschappelijke 
variatie vormen de Wassenaarse villaparken een soort 
openluchtmuseum van toonaangevende bouwstijlen uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw.     
Tijdens de lezing werd een profielschets gegeven van de tussen 1910 en 
1940 aangelegde villaparken, waarbij een aantal karakteristieke 
woonhuizen uit deze periode nader werd besproken.   
 

20 maart  Busrit  ‘Architectuur van villaparken in Wassenaar, 1910- 

1940’, begeleid door Marcel Teunissen 

 

Op 20 maart werden ’s middags tijdens een busexcursie onder leiding 
van Marcel Teunissen alle Wassenaarse villaparken verkend, om een 
indruk op te doen van de opzet, de sfeer en de ligging ten opzichte van 
elkaar en de historische kern. De diversiteit in bouwstijlen stond daarbij 
centraal, gemarkeerd door de vele architectonische hoogtepunten per 
buurt. Ook werd aandacht besteed aan de toenmalige opdrachtgevers, 
het wooncomfort en de algehele context waarin de woningen tot stand 
kwamen. 
 

26 mei Dagexcursie naar Kasteel Ammersoyen en de vestingstad 

Heusden 

 
In 2018 voerde de traditionele jaarexcursie naar een middeleeuws 
kasteel en een pittoresk vestingstadje. De eerste stop was Ammerzoden 
in de Bommelerwaard (Gelderland), waar kasteel Ammersoyen werd 
bezocht. Ammersoyen is sterk verwant aan het bekende Muiderslot. Het 
bouwtype, woonvleugels rond een vierkant ommuurd plein met vier 
ronde hoektorens, is geïntroduceerd door de Hollandse graaf Floris V. 
Het kasteel moet rond 1350 door een lid van de familie Van Herlaer zijn 
gebouwd. Het overleefde een aantal belegeringen, maar bleek niet 
bestand tegen zware beschietingen in de Tweede Wereldoorlog. Het 
waren de Vrienden der Geldersche Kasteelen die zich in 1957 over het 
vervallen slot ontfermden en het volledig lieten restaureren. Daarbij werd 
de slotgracht opnieuw uitgegraven, hetgeen een unieke collectie 
archeologische voorwerpen opleverde die nu in het kasteel wordt 
tentoongesteld.  
De gids vertelde met smaak over de vele lotgevallen van het kasteel en 
zijn bewoners, waaronder die van nonnenklooster en later 
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wasmachinefabriek. Veel aandacht werd besteed aan Arthur baron de 
Woelmont, een wel zeer kleurrijke bewoner uit de negentiende eeuw. 
Deze baron omarmde alle mogelijkheden die de moderne tijd hem bood. 
Hij stortte zich als een der eersten op de fotografie en begon allerlei 
ondernemingen die stuk voor stuk mislukten. Naar verluidt raakte hij zijn 
kasteel kwijt aan meneer pastoor, tijdens een dobbelspel. 

 

 
 

Een aandachtig gehoor in kasteel Ammersoyen (foto: Aad Kortekaas) 
 
Na de lunch in restaurant Het Oude Veerhuis in Ammerzoden dat fraai  
aan de Maas is gelegen, werd de tocht voortgezet in de richting van de 
vestingstad Heusden. Ook Heusden is na de oorlog fraai gerestaureerd. 
Daarbij zijn de middeleeuwse houten standerdmolens teruggeplaatst op 
de wallen. Zo’n houten standerdmolen heeft ook in Wassenaar gestaan, 
als voorganger van de huidige molen Windlust.  
 

5 juni Bezoek aan ‘De wereld achter een poppenhuis. Willem 

Tholen, Lita de Ranitz en vrienden’ 

 

Op 5 juni werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan de tentoonstelling 
‘De wereld achter een poppenhuis. Willem Tholen, Lita de Ranitz en 
vrienden’ in het Haags Historisch Museum.  
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Wie denkt er niet terug aan eigen poppenhuis? (foto: Wim Ruitenberg) 

 
De tentoonstelling was ingericht rond een van de topstukken van het 
museum: het in 1910 in opdracht van jonkvrouwe Lita de Ranitz 
gebouwde poppenhuis. Dit poppenhuis toont tot in de kleinste details de 
inrichting van een toen moderne Haagse villa met verworvenheden als 
elektrisch licht, telefoon, een badkamer met stromend water en centrale 
verwarming. Uniek is het feit dat het poppenhuis vol hangt met echte 
schilderijen van beroemde kunstenaars als Jongkind, Paul Gabriël 
(Haagse School), Jan Toorop, Floris Arntzenius en vele anderen. 
Sommige schilderijtjes zijn speciaal voor het poppenhuis gemaakt.  
 
De tentoonstelling ging uitgebreid in op het rijke culturele leven waarin 
Lita en haar echtgenoot de kunstschilder Willem Bastiaan Tholen zich 
bewogen. Tot hun kennissen behoorden de literator Louis Couperus en 
de componiste van kinderliedjes Catharina van Rennes. De samensteller 
van de tentoonstelling, conservator Robert van Lit, verzorgde de 
rondleiding. 
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8 september  Open Monumentendag 

 
Voorzitter Marian van Rossem beschreef haar voorbereiding op de 
Open Monumentendag als volgt: 
 
“Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Wassenaar 
organiseerde op donderdag 21 juni een eerste bijeenkomst als 
feestelijke vooruitblik op Open Monumentendag 2018. De ontvangst door 
de Braziliaanse ambassadeur mevrouw Regina Maria Cordeiro Dunlop 
en haar man in hun residentie Villa Ruys was bijzonder hartelijk.  
Aanwezig waren een aantal vrijwilligers, monumenteigenaren, 
ambassademedewerkers en betrokkenen bij de Open Monumentendag. 
Na de ontvangst met borrel sprak de ambassadeur kort over de villa en 
hoe leuk ze het vond om iedereen nu te ontvangen. De residentie is dit 
jaar tijdens Open Monumentendag niet te bezoeken vanwege een 
Braziliaanse Nationale Feestdag (Onafhankelijkheidsdag) op 7 
september.  Na de toespraak van de ambassadeur volgde een korte en 
duidelijke speech/inleiding door Judith Niessen, voorzitter Open 
Monumentendag Wassenaar. Zij gaf aan dat er voor Open 
Monumentendag nog vrijwilligers nodig zijn voor rondleidingen door 
monumenten als Villa Maarheze.” 
 

Jeugd in beeld (Jacques Schiferli) 

 
“De vrijwilligers van Open Monumentendag bezoeken jaarlijks de vrijdag 
voor Open Monumentendag een paar basisscholen in Wassenaar om de 
jeugd enthousiast te maken voor het behoud van het Wassenaars 
erfgoed. In de hoogste groepen wordt ’s morgens een 
PowerPointpresentatie gegeven en ’s middags gaan de kinderen op pad 
om quizvragen te beantwoorden. Ik was uitgenodigd om op de 
Montessorischool aan het Zanderijpad wat te laten zien over 
monumenten in Wassenaar. Begonnen wordt met de vraag: “Wat is een 
monument en waarom moeten wij er zuinig op zijn?” De afbeelding van 
het Paleis op de Dam was heel herkenbaar en sommige kinderen waren 
daar ook geweest. Je kan daar een mooi verhaal van maken. De 
bestuurders van Amsterdam wilden aan iedereen laten zien hoe machtig 
en rijk zij waren. We zitten dan in het midden van de Gouden Eeuw. 
Kunstenaars, beeldhouwers en vele vakmensen maakten daar een mooi 
stadhuis van. Anderhalve eeuw later kwam Napoleon binnenvallen en 
benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon als eerste koning van Holland. 
De burgerij van Amsterdam dacht:  we moeten de koning een plezier 
doen en we geven hem het stadhuis als koninklijk paleis. Na enige jaren, 
toen de Fransen weg waren, kregen we onze eigen koning Willem I.  
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Maar die wilde het paleis niet! Hij probeerde het terug te geven aan de 
gemeente Amsterdam, maar die had daar helemaal geen zin in. Dus 
bleef het tot op de dag van vandaag het Koninklijk Paleis op de Dam. 
Want als je een monument hebt, moet je er natuurlijk ook goed voor 
zorgen en daar had Amsterdam geen zin in. Wat zien we in Wassenaar? 
Het mooie huis Ivicke, een rijksmonument aan de Rijksstraatweg, wordt 
ook niet goed onderhouden. Spontaan riepen de kinderen: ”Het is het 
spookhuis”. Daarna volgden nog vele mooie beelden van het oude 
Wassenaar.  
 ’s Middags gingen we op pad om quizvragen te beantwoorden. Gelukkig 
was het goed weer. Het viel mij op dat de oude speelgoedwinkel in de 
Langstraat van de familie Kouwenhoven sterk tot de verbeelding sprak. 
Een pand van 400 jaar oud en prachtig gerestaureerd. Kijk, zo kan het 
ook. In kleine groepjes werden de quizvragen beantwoord en zij konden 
direct zien of het antwoord goed was. De dag werd afgesloten met 
limonade in de Dorpskerk, ook een monument wat zij mooi en spannend 
vonden. Het was een leuke dag, speels en informatief. De Historische 
Vereniging doet hier graag aan mee.“ 
 
Op de Open Monumentendag, 8 september 2018, hebben de heren 
Schiferli en Bakker, zoals gebruikelijk, de rondleidingen verzorgd. 
 
Blik op Co Brandes door een rondleider (Jacques Schiferli) 
 
Jacques Schiferli schrijft: “Op Open Monumentendag geven Paul Bakker 
en ik een korte rondleiding in de dorpskern. In kleine groepen lopen we 
rond en vertellen wat over de geschiedenis van dit mooie dorpshart. 
Vaak kleuren spontane reacties en persoonlijke herinneringen de 
wandeltocht. Dit jaar viel mijn oog op twee winkel/woonhuispanden van 
Co Brandes (1884-1955) in de Langstraat. De laatste jaren is veel 
aandacht besteed aan deze beroemde architect en de stroming de 
Nieuwe Haagse School. Zoals ik in een lezing van de architect en 
schrijver Kees Rouw heb gehoord was deze groep niet gebaseerd op 
manifesten, maar zijn deze architecten naderhand als een stroming 
herkend en kregen zij deze naam mee. De Haagse School kennen we 
natuurlijk al als een schildersgroep uit de periode 1860-1900, met 
beroemde namen zoals Hendrik Willem Mesdag, de familie Israëls, 
Jacob Maris, Anton Mauve etc. 
 
(Vervolg op bladzijde 20) 
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  BATEN Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 

Contributie € 3.850,00 € 4.105,00 € 3.900,00 

Rente € 20,00 € 1,08 € 1,00 

Bijdrages niet-leden € 40,00 € 87,50 € 50,00 

Bijdrages deelnemers excursie € 3.000,00 € 2.920,00 € 3.000,00 

Verkoop publicaties € 400,00 € 1.075,95 € 700,00 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven pm € 300,00 pm 

Cursus Architectuur Wassenaar 
 

  pm 

      
 

  
   

 
  

 

        

Totaal € 7.310,00 € 8.489,53 € 7.651,00 

    

     

 
 

   

    

    

    Balans per 31 december 2018 
   Activa 31-12-2017 31-12-2018 

 Saldo kas € 439,45 € 69,85 
 Saldo Rabobank € 11.007,16 € 12.940,86 
 Voorraad papier € 1,00 € 1,00 
 Voorraad publicaties € 1,00 € 1,00 
 Schrijfmachine en beamer € 1,00 € 1,00 
 

    Totaal € 11.449,61 € 13.013,71 
  

  

Toelichting: 
De leden hebben € 364,00 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De excursies hebben ons € 20,50 opgeleverd. 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN  2018, BEGROTING 2019 
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    LASTEN Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 

Activiteiten en Algemene Ledenverg. € 1.400,00 € 825,40 € 1.400,00 

Secretariaat € 2.200,00 € 2.098,25 € 2.200,00 

Verzekering/Contributies/Abonnement € 125,00 € 121,69 € 125,00 

Excursies € 3.000,00 € 2.899,50 € 3.000,00 

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

Subsidie boek Wassenaar in WO I pm € 300,00 pm 

Cursus Architectuur Wassenaar 
 

  pm 

Uitbreiding bibliotheek € 60,00 € 145,95 € 60,00 

Tentoonstelling bibliotheek € 100,00 € 25,00 € 100,00 

Website   € 516,00 

Diversen en onvoorzien € 150,00 € 209,64 € 200,00 

Voordelig Saldo € 225,00 € 1.864,10 
 Totaal € 7.310,00 € 8.489,53 € 7.651,00 

        
 

 
 

     
     
     
   Balans per 31 december 2018 
   Passiva 31-12-2017 31-12-2018 

 Saldo € 88,09 € 1.864,10 
 Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 3.895,15 € 3.639,19 
 Algemene reserve € 7.466,37 € 7.510,42 
   

     
   

    Totaal € 11.449,61 € 13.013,71 
  

  

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018, BEGROTING 2019 

De secretariaatskosten bestaan uit: 
- porto   €  963,56 
- kopieerkosten  €  830,15 
- enveloppen  €  271,64 
- diversen  €    32,90 
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vervolg van Blik op Co Brandes door een rondleider (Jacques 
Schiferli) 
 
Langstraat 5-7 
 
Hier zien we een dubbel woonhuis met winkels uit 1931. Links een 
kapperszaak en rechts een eethuis. Om een goed beeld te krijgen van 
de architectuur moeten wij de blik omhoog richten. Dat is bij de meeste 
gebouwen het geval. De onderkant is zo vaak gemoderniseerd dat het er 
niet mooier op wordt. Op een vrijwel vierkant grondvlak is een woon-
winkelpand gebouwd. Aan de voorzijde is een zadeldak met ongelijke 
dakschilden te zien van rode Romaanse pannen en eindigend in een plat 
dak. Lager loopt een langgerekte dakkapel met plat dak. Onder het 
dakoverstek liggen de verdiepingsvensters in een strook met stalen 
ramen in een roedenverdeling met liggende ruiten. De doorlopende 
lekdorpels van kunststeen zijn ondersteund door consoles. Het 
metselwerk is spannend in de hoekkolommen en tussen de vensters. De 
invloed van de Amsterdamse School is zichtbaar in de baksteencultuur, 
maar de vormen zijn minder uitbundig. Het is een genot om er stil bij te 
staan. 
 

 
 

Langstraat 5-7. 
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Langstraat 70-76 
 
Langstraat 70-76 is een ander verhaal. In dit pand uit 1929 waar nu de 
firma Blokker huist, is het metselwerk en het gebruik van kunststeen 
onder ruw pleisterwerk weggewerkt. Oorspronkelijk is dit 
winkel/woonhuis opgetrokken in baksteen, wat nog zichtbaar is in de 
borstwering boven het balkon. Ook de detaillering van de consoles onder 
de lekdorpel is nog te zien, zo ook de erker. Andere kenmerken zijn het 
platte dak met aan de voorzijde een dakschild met dakoverstek en de 
strook dakkapellen. Uit een opname van 1934 is nog de 
baksteendetaillering te zien met uitspringende muren, die nu geheel 
verdwenen zijn. Het metselwerk is ook wat soberder uitgevoerd richting 
de Nieuwe Haagse School.  
 
Deze twee winkelpanden laten een ander aspect zien van de 
veelzijdigheid van deze briljante architect.” 

 

 
 

Langstraat 70-76. 
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15 september ‘Het onderwijs in Nederlandsch-Indië,’ lezing door Carl 

Doeke Eisma 

 
 

 
  

Afbeelding: Het Indische leesplankje, getekend door Cornelis Jetses 
 
Voorafgaand aan de lezing konden in de vitrine in de bibliotheek 
voorwerpen bezichtigd worden, die in de lezing voorkwamen. Carl 
verzorgde een selectie uit zijn ruime collectie schoolmateriaal, die hij in 
de vitrine tentoonstelde, zoals  Indische schoolboekjes en de Indische 
leesmethode met plankje (het Indische “Aap-Noot-Mies”). Een 
leesmethode waarbij het visueel maken van hetgeen je leest van belang 
was. Uiteraard konden  de “Hollandse” illustraties hierbij niet gebruikt 
worden. Cornelis Jetses is er zeer goed in geslaagd om aangepaste 
plaatjes te maken, ondanks het feit dat hij nooit in Indië is geweest.  
 

14 oktober  Rondleiding ‘De verkaveling van De Paauw’ door Peter 

Ten Arve 

 

De restauratie van Raadhuis De Paauw was een goede gelegenheid om 
de aandacht te vestigen op dit vroegere Oranjebezit.  
Het hoofdonderwerp van deze excursie was de verkaveling van de 
oorspronkelijke buitenplaats De Paauw kort na 1900. Nadat de nazaten 
van prins Frederik der Nederlanden De Paauw hadden verkocht, viel het 
landgoed in diverse stukken uiteen. Op sommige stukken werden nieuwe 
landhuizen gebouwd, zoals de Pauwhof, het Huis van Ruys of huize 
Schakenburg aan de Raadhuislaan. Andere stukken werden ontwikkeld 
tot villapark. Huize De Paauw zelf kreeg nieuwe particuliere bewoners, 
onder wie de familie Kessler. De gids, drs. Peter Ten Arve, heeft 
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onderzoek gedaan naar De Paauw in het eerste kwart van de twintigste 
eeuw. Hij heeft een flink aantal ‘raadsels’ rond De Paauw kunnen 
oplossen, mede dankzij contacten met familieleden van vroegere 
eigenaars.  
 

 
 

10 november Onthulling monumentenbord Herberg ’t Hoekje 

 

 

 

De Wassenaarse Krant van 14 november 
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De onthulling van het bord, v.l.n.r. Peter Kortekaas, Marian van Rossem, 

Piet Kortekaas, ‘Zus’ Wensveen, wethouder Kees Wassenaar.  

(foto: René de Wit) 

 

 

Door Jan Pieter Becker 

 

Herberg 't Hoekje van eigenaar Piet Kortekaas, is gevestigd in een 

markant pand op de hoek van de Van Zuylen en de Berkheistraat en 

wordt in het dorp ook wel de huiskamer van Wassenaar genoemd, de 

plek waar zowel Wassenaar-Noord en Wassenaar-Zuid graag 

samenkomt voor een drankje of maaltijd.  

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wassenaer heeft een 

aantal historische panden in Wassenaar reeds uitgerust met 

gevelborden en ze vonden het tijd ook Herberg 't Hoekje een gevelbord 

te schenken. Peter Kortekaas is binnen het bestuur van de vereniging 

verantwoordelijk voor de gevelborden en hij is toevallig ook de neef van 

Piet. Peter:  "De geschiedenis van onze familie gaat eeuwen terug. 

Vroeger was de naam Cortecaes en gaandeweg is het Kortekaas 

geworden" en hij vervolgt: "Vroeger droeg een café de naam van de 

eigenaar en toen de toenmalige eigenaar Wout Wensveen het café 

overdroeg aan zijn dochter Qurien (die altijd Zus genoemd werd) werd 

de naam veranderd van café Wout Wensveen in café Zus Wensveen. 

Met de komst van Piet Kortekaas als nieuwe uitbater werd de naam ruim 

20 jaar geleden omgedoopt tot Herberg 't Hoekje". 
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De onthulling van het gevelbord werd voorafgegaan door een 

welkomstwoord van Marian van Rossem, voorzitter van de Historische 

Vereniging Oud Wassenaer en zij memoreerde dat Wassenaar veel 

monumenten en semi-monumenten heeft, maar dat het door alle 

bezuinigingen steeds moeilijker wordt historische panden voldoende 

aandacht te geven. Wethouder Kees Wassenaar ging daar in zijn 

toespraak direct op in: "Er wordt inderdaad bezuinigd maar er wordt 

slechts beknibbeld op de advieskosten. Wassenaar zal ook in de 

toekomst historische gebouwen koesteren en aandacht hebben voor 

historisch erfgoed. Daar hoort zeker ook het markante pand uit 1874 bij, 

het pand van Herberg 't Hoekje. De gemeente is blij dat de zorg voor het 

gebouw in goede handen is. Gelukkig heeft Herberg 't Hoekje een goede 

bedrijfsvoering met oog voor kwaliteit en dat is ook te zien aan het 

gebouw dat fraai in stand wordt gehouden. Wassenaar is daar trots op.” 

 

Prachtig dat Zus Wensveen het gevelbord mocht onthullen. Piet 

Kortekaas aanschouwde vol trots het nieuwe bord op zijn gevel evenals 

de overige aanwezigen. De geschiedenis van het pand prijkt nu mooi op 

de gevel. Kom eens langs, ga eens kijken en ervaar hoe een historisch 

pand gecombineerd wordt met een eigentijdse keuken en ouderwetse 

gezelligheid. 

 

21 november  Lezing Wassenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog; 

verhalen en gebeurtenissen 1914-1918’,  Peter Ten Arve 

 
In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde 
kwam. Een oorlog die 8,5 miljoen slachtoffers heeft geëist en tot een van 
de meest gruwelijke wordt gerekend. Nederland wist in die oorlog 
neutraal te blijven, maar dat betekende niet dat het leven hier normaal 
doorging. Wat gebeurde er in Wassenaar in die periode?  
 
Peter Ten Arve nam de toehoorders mee terug in de tijd van mobilisatie, 
Belgische vluchtelingen, in Wassenaar gelegerde gemobiliseerde 
militairen en gemobiliseerde Wassenaarders die naar elders moesten 
verhuizen, Eerste Wereldoorlog bunkers in onze duinen, 
voedselschaarste en Spaanse Griep. 
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Peter Ten Arve schreef ook een boek over het onderwerp, dat op die 
avond verkrijgbaar was. Het boek is door de Historische Vereniging Oud 
Wassenaer gesubsidieerd met een bedrag van €  300,-.  
 

 

 

De grenswijzigingen (vervolg) (door Jacques Schiferli) 

 

Na het “vier gemeenten punt”, waarin de gemeenten Den Haag, 
Wassenaar, Voorburg en Veur samenkomen, volgt de gemeentegrens 
de Schenkwatering richting Leiden. Rechts de gemeente Veur (zoals 
vermeld in het vorig jaarverslag: Met ingang van 1 januari 1938 houdt de 
gemeente Veur officieel op te bestaan. Samen met de buurschappen 
Wilsveen, Veenweg en Tedingerbroek vormt het de nieuwe gemeente 
Leidschendam. In 2002 komen kerkdorp Stompwijk en Voorburg er bij tot 
de nieuwe gemeente Leidschendam Voorburg.) 
Tijdens de Bataafse Republiek zijn de heerlijkheden afgeschaft in artikel 
24 van de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk uit 1798. In de 
nieuwe bestuursstructuur wordt gesproken over gemeentes. In een 
artikel van Marry Niphuis-Nell in Actueel Verleden 2 is te lezen dat eind 
1799 wordt overwogen om een aantal ambachtsheerlijkheden samen te 



27 
 

voegen. Door de Commissie tot de Verdeeling der Gemeentens in de 
Bataafsche Republiek wordt voorgesteld dat  “Wassenaer en Zuidwijk 
zoude werden gecombineerd met Voorschoten en met Veur”. Door 
protesten,vooral van de kant van Wassenaar, ging deze samenvoeging 
niet door en onstonden er drie gemeentes. De gemeente Veur, 
Voorschoten en Wassenaar, wat een samenvoeging was van  de 
heerlijkheden Wassenaer en Zuijdwijk. 
De overgang van heerlijkheden naar gemeentes leidde in elke gemeente 
tot spanningen. Je ziet ook dat oude structuren zich moeilijk laten 
omvormen tot de nieuwe organisatie. Het gaat natuurlijk om verlies van 
rechten en gelden. In Voorschoten wordt het in 1808 opgeheven 
ambacht op verzoek van de ingelanden in ere hersteld en pas in 1869 
opnieuw opgeheven. De heer van de heerlijkheid Voorschoten was ook 
eigenaar van landgoed en kasteel Duivenvoorde dat in 1960 is 
opgegaan in de Stichting Duivenvoorde.  
 
De gemeentegrens van Wassenaar met de gemeente Veur en 
Voorschoten is de Schenkwatering op de “Kaart van de Heerlijkheid 
Voorschoten, en Veur” Scheyt Sloot genoemd.  
 

 
 

Kopie kaart heerlijkheid Voorschoten en Veur. 
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Schenkwatering Horst- en Voordelaan. (foto: Jacques Schiferli) 

 
In Veur ligt rechts van de Schenkwatering het grondgebied dat sinds 
1817 in handen is van Henriette Jeanne Christiane barones van 
Neukirchen genaamd Nijvenheim  (1807-1849) onder andere vrouwe van 
Duivenvoorde, via de lijn van haar grootmoeder de familie Torck. Door 
haar huwelijk met jhr. Nicolaas Steengracht (1806-1866) ging het kasteel 
Duivenvoorde met de gronden over in de familie Steengracht. Tot in de 
Franse tijd was de kasteelheer van Duivenvoorde ambachtsheer van 
Voorschoten en Veur. Op een kaart van 1820 staan ook gronden aan de 
overzijde van de Schenkwatering, zeg maar Wassenaars grondgebied, 
op naam van  Henriette Jeanne Christiane barones van Neukirchen 
genaamd Nijvenheim.  
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Figurative-Schets Grens-Scheiding Wassenaar en Veur. 
 
In Wassenaar liggen links van de Schenkwatering de Duivenvoordsche 
en Veenzijdschepolder. Deze polders zijn een verzamelnaam van de in 
1877 samengevoegde afwateringseenheden, met name de Veenzijdse 
Polder, de Raaphorsterpolder, de Duivenvoordse Polder en de 
Fluitpolder.  
Als we wat dichterbij kijken zien we dat de polders van de Kerkewoning 
doorlopen tot de Schenkwatering. Trekken we de lijn door dan loopt de 
Schenkwatering door de koninklijke landgoederen de Horsten. 
Eikenhorst en Raaphorst liggen in Wassenaar en Ter Horst in 
Voorschoten. Na het passeren van de Papelaan(weg) heet de grenssloot 
Molensloot. 
Op de kaart staat bij de Papeweg ”Scheytpalen”. De paal die er nu staat 
is geplaatst op 6 april 1775 en geeft de grens aan tussen de 
heerlijkheden Voorschoten en Wassenaar/Zuidwijk. De wapens zijn nog 
familiewapens,  gemeentewapens komen pas in 1816/17 na invoering 
van de gemeentegrenzen. Het wapen van Voorschoten is ontleend aan 
de familie Van Duivenvoorde, met drie liggende halve manen. Het wapen 
van Wassenaar is afgeleid van het geslacht Van Wassenaer Obdam, 
met drie liggende halve manen van de familie Van Wassenaer en de drie 
dwarsbalken van de heerlijkheid en stede Obdam. 
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Grenspaal. (foto: Jacques Schiferli) 
 
Links van de Molensloot liggen de landgoederen van de Stichting 
Twickel. Even terug in de geschiedenis. Als in 1523 Jan II van 
Wassenaer is overleden, eindigt hiermee de Wassenaerse tak in 
mannelijke lijn. Na de de dood van Maria  van Wassenaer in 1544 
gingen de leden van de Duivenvoordse tak zich Van Wassenaer noemen 
te beginnen met  Johan van Duivenvoorde (1577-1645). Successievelijk 
namen zij bezit van de heerlijkheden Wassenaer/Zuidwijk en kasteel 
Zuidwijk. Aan het eind van deze rijke familiegeschiedenis werd in 1952 
de Stichting Twickel opgericht door Marie Amelie Mechtold Agnes 
barones van Heeckeren van Wassenaer  gräfin von Aldenburg Bentinck 
(1879-1973). Na haar dood kwamen ook alle Wassenaarse bezittingen in 
de stichting. In 1959 kocht de Stichting Twickel het landgoed Santhorst 
van Ludo Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye, vrouwe 
van Voorschoten. 
 
De Molensloot gaat ter hoogte van de Stevenhofjes Polder en de 
Ommedijksche Polder in noordwestelijke richting over in de Dolende 
Sloot. Na het passeren van de Veenwatering stuiten we op de 
belangrijke Rijksstraatweg. In 1807 was de bestrating voltooid en in 1811 
officieel aangemerkt als een route imperiale van het Franse keizerrijk.  
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Hier staat een  tweede “Scheytpaal”, nu in de berm van de westelijke 
ventweg van de Rijksstraatweg. Op de kaart van de heerlijkheid 
Voorschoten en Veur is de paal niet te zien en in de berm ook niet. Begin 
2018 is de paal tijdelijk verplaatst, dankzij de inspanning van het CDA. 
Oorspronkelijk stond hier ook een houten paal uit 1620. Later vervangen 
in 1733, 1750 en 1769 en tenslotte is in 1802 een stenen grenspaal 
geplaatst. De grenzen van Voorschoten, Valkenburg en Wassenaar zijn 
gewijzigd in 1966 door de komst van de wijk Stevenshof in de gemeente 
Leiden. Als de mist boven de Rijnlandroute is opgetrokken komt de paal 
gerestaureerd terug, zoveel mogelijk op de oude historische plaats. Nu 
we weten dat Wassenaar zelfstandig blijft, krijgt zo’n paal toch meer dan 
een symbolische betekenis. De gemeentegrens loopt verder naar de 
Noordzee langs de hoge heerlijkheden Valkenburg en de beide 
Katwijken. 
(Het onderzoek naar de grenswijzigingen wordt vervolgd) 

De rubriek Actueel Verleden (door Albert Niphuis) 

 
Eén keer in de twee weken verschijnt er een aflevering van onze rubriek 
Actueel Verleden in De Wassenaarse Krant en ja hoor, in 2018 weer 26 
afleveringen (de nummers 418-444). Net als in het voorafgaande jaar 
was het aandeel daarin van ons redactielid Carl Doeke Eisma erg groot, 
te weten 20 artikelen. We hadden echter ook weer een schrijver van 
buiten de redactie ofwel ‘gastschrijver’, Albert Clobus, die vijf bijdragen 
leverde. In feite zouden we het ten zeerste op prijs stellen als meer leden 
van Oud Wassenaer zo nu en dan een stukje aanleveren. 
De stukjes worden ca. twee weken voor de datum van publicatie bij de 
redactie van de krant aangeleverd. Deze zorgt dan voor de opmaak en 
stuurt vervolgens een concept aan onze eindredacteur. Soms leidt dat 
wel tot suggesties voor kleine aanpassingen. Ook dit jaar verliep de 
samenwerking met de redactie van De Wassenaarse Krant op dit punt 
weer heel goed. 
 
Bibliotheekcommissie (door Albert Niphuis) 
 
Als gewoonlijk is de volgorde van de boeken in onze kast in de leeszaal 
van de Openbare Bibliotheek van tijd tot tijd weer in orde gemaakt. 
Ondanks het feit dat alle boeken middels een klein etiketje een 
volgnummer hebben, lukt het niet alle lezers de boeken weer op de 
goede plaats terug te zetten. Maar, zoals wel eerder geconstateerd, het 
wijst erop dat van onze bibliotheek wel gebruik wordt gemaakt.  
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In het verslagjaar waren er aardig wat toevoegingen. Het ging onder 
meer om vijf Jaarboeken van het Adelbertcollege, een Jaarboek van de 
Bloemcampschool, jubileumboeken van 2018 van de St. 
Bonifaciusschool, de Kievietschool en de St. Jozefschool alsmede 
Feestprogramma’s van de Koningin Wilhelminavereniging van de jaren 
dertig.  
Daarnaast verwierven we nog: 
- Hugenholtz, W.R., 22½ years of NIAS, 1994. 
- Thomas, Huub, Het bezield modernisme van A.H. Wegerif, 2018. 
- Veldhoen, Lex. Hilde, herinneringen van een dienstbode, 1997. 
Voordat al deze werken in de kast komen, worden er door de OBVW 
veiligheidsstickers in aangebracht. En ook is er weer een herziene 
catalogus toegevoegd. 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven 

In 2018 heeft een onttrekking van € 300,- aan het Fonds Geschied-
kundige Initiatieven plaatsgevonden ten behoeve van het door Peter Ten 
Arve geschreven boek ‘Wassenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
Verhalen en Gebeurtenissen 1914-1918’. Het bestuur stelt voor om het 
batig saldo over 2018 voor de helft aan dit fonds toe te voegen. 

Tentoonstellingen in de bibliotheek (door Peter Kortekaas) 

1. Onderwijs in Nederlands-Indië (in de grote vitrine) 

In het verslagjaar is het de vitrinecommissie – bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, de 
Historische Vereniging Oud Wassenaer en de Openbare Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar – gelukt om een zeer mooie tentoonstelling te 
organiseren: dit keer uit de collecties  van Peter van Brussel en Carl 
Doeke Eisma. 
 
Peter van Brussel, vergezeld van zijn kleinzoon Nout, plaatste als laatste 
het fotoalbum van de reis van Geert van Mesdag naar Nederlands-Indië 
in de grote vitrine. In 1930 maakte Geert van Mesdag deze reis met 
vrouw en dochter op het schip de Christiaan Huijgens. Van de vele foto’s 
op deze reis heeft hij een album samengesteld en zijn ansichtkaarten 
gemaakt. Geert van Mesdag is familie van de beroemde schilder 
Mesdag. Zelf was hij beherend vennoot van C.J. van Houten & Zoon te 
Weesp, de bekende van Houten’s cacao.  
Naast dit fotoalbum waren er nog vele andere zaken te zien, zoals 
diverse poststukken vanaf het jaar 1881 en een radio-telegram van 
Bandoeng uit 1930, nu Bandung geheten. Ook werden veel foto’s van 
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Nederlands-Indië getoond, zoals afvaarten naar Indië met de 
Rotterdamsche Lloyd tussen 1899 en 1949. Zelf is Peter van Brussel 
toen hij 2 maanden oud was ook met zo’n boot in 1949  naar Nederland 
gekomen. 
 

  
 
Peter van Brussel met kleinzoon Nout bij het fotoalbum. (foto: Peter Kortekaas) 

 
Naast de collectie van Peter van Brussel had Carl Doeke Eisma een 
gedeelte van de vitrine ingericht met voorwerpen uit zijn collectie over 
Nederlands-Indië. O.a. een leesboekje over Ot en Sien voor de scholen 
in Nederlands-Oost-Indië. Hiervoor heeft onze dorpsgenoot Cornelis 
Jetses de illustraties gemaakt. Hoewel Cornelis Jetses nooit in Indië 
geweest is, kon hij de sfeer beter treffen dan illustratoren die er gewoond 
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hebben. [Zie ook de rapportage over de lezing van Carl Doeke Eisma, 
gehouden op 15 september]. 

2. Huis van Oranje (in de kleine vitrine) 

In de vitrines in de Verkade Clark-zaal van de Bibliotheek - de kleine 
vitrine – is een tentoonstelling over het Huis van Oranje te zien. De 
tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van een gift uit de 
nalatenschap van de heer L.G.Oosterling aan de Historische Vereniging 
Oud Wassenaer. Deze gift was in 1972 te zien op een tentoonstelling, 
die de heer Oosterling zelf helaas niet meer mocht meemaken: “Huize 
De Paauw en zijn vorstelijke bewoners”. Omdat er nog ruimte in de 
vitrines onbenut was, is er een oproep geplaatst in de krant. Vele 
dorpsgenoten hebben op deze oproep gereageerd met uiteenlopende 
voorwerpen, zoals bekers en blikken met beeltenissen van personen van 
de familie van Oranje. De heer J.R.Stallinga, voorzitter van de 
Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” plaatste op 11 juli 
2018 een naamplaat, afkomstig  van een oude Lipsbrandkast waarop 
wordt vermeld “Koningin-regentes Emma van Waldeck-Pyrmont”. 
 

 
 

Jan Stallinga zet de Lips-naamplaat in de vitrine. (foto: Peter Kortekaas) 

Het Historisch Informatiepunt (HIP) (door Jacques Schiferli) 
 

Elke laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden) 
zijn de Historische Vereniging Oud Wassenaer, samen met antiquariaat 
Bougainville en Peter van Brussel, verzamelaar/handelaar van oude 
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ansichtkaarten, in de Verkade-Clark vergaderzaal van de mooiste 
bibliotheek van Nederland aanwezig. Een klein gedeelte van Peter’s 
collectie over Nederlands-Indië is nu te zien in de vitrines van de 
bibliotheek.  
Op een zaterdag kregen wij een interessante vraag van een lid van onze 
vereniging  Mr. R. van Liefland. Is er een relatie tussen het VOC-schip 
De Drie Papegaaien en de boerderij De Drie Papegaaien dat gelegen 
heeft tussen de Schouwweg en de huidige Backershagenlaan? Dus ging 
ik op zoek in Het Scheepvaartmuseum om duidelijkheid te krijgen. Het 
komt voor dat VOC-schepen de naam krijgen van een buitenplaats of 
aanzienlijk huis. Voorbeelden zijn  Waalsdorp, Keukenhof, Bentveld, 
Scheybeeck etc. De  eigenaar van een buitenplaats moet dan één van 
de directeuren (financiers) zijn van een VOC-schip. 
Het schip De Drie Papegaaien is gebouwd in 1752 voor de Kamer van 
Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam en heeft gevaren vanaf 1752 
tot 27 december 1768 (afgelegd  in Batavia). De eerste kapitein was 
Katwijker Bastiaan Verdoes (1702-1757), opgeklommen van 
scheepsmaatje tot kapitein. Hij wordt omschreven als capabel, maar was 
vaak “blind drunk”. 
Wie was de eigenaar van de boerderij De Drie Papegaaien in die tijd? In 
het boek “The First Earl Cadogan” van Robert Pearman staat dat het 
echtpaar Cadogan-Munter in 1712 kasteel Raaphorst heeft gekocht en 
later De Drie Papegaaien voor hun dochter heeft  gehuurd. Het gaat om 
William Cadogan (1672-1726), een Ierse edelman, o.a. ambassadeur en 
luitenant-generaal van de Engelse troepen in Holland en zijn vrouw 
Milady Margaretha Cecilia Munter. De familie Munter was een 
fabelachtig rijke Amsterdamse familie. Cadogan overlijdt in 1726 en zijn 
vrouw in 1749. Haar vader Jan Munter in 1713. Dank zij het 
archiefonderzoek van verenigingslid Albert Clobus is aangetoond dat 
Milady Cadogan eigenaresse is geweest van een boerderij, die haar 
dochter later weer heeft verkocht. Het moet De Drie Papegaaien 
geweest zijn, al wordt die naam in de periode 1724-1819 in geen enkele 
transportakte genoemd. Ook is geen enkele relatie gevonden met de 
VOC. We kunnen gevoeglijk aannemen dat die niet bestaat. 
 
Op een andere zaterdag bood een dame een tekening aan van de 
Roggewoning van voor de oorlog. De Roggewoning is een boerderij die 
al in de 18e eeuw wordt genoemd, zwaar beschadigd in WO II en later 
afgebroken. De voormalige stal is nu het  clubhuis van hockeyclub HGC. 
Peter Ten Arve nam de tekening in ontvangst namens de 
museumcommissie en nu maar hopen dat de tekening ooit wordt 
tentoongesteld in een eigen museum. 
 



36 
 

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen op de laatste 
zaterdag van de maand. Vaak zijn er meerdere leden aanwezig en dat 
kan leiden tot hele interessante gesprekken. 
 
Stichting Wassenaars Historisch Museum (door Peter Kortekaas) 
 
Eind 2017 is de bovengenoemde stichting van start gegaan. De 
doelstelling van deze stichting is te komen tot een historisch museum 
voor Wassenaar. Het was wethouder Inge Zweerts de Jong die 
vertegenwoordigers van onze vereniging en de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar naar de vergadertafel riep om plannen te maken 
voor een museum. Zij had op dat moment de verwachting dat de eerste 
verdieping van De Paauw leeg zou komen, een goede gelegenheid om 
daar een (tijdelijk) museum te vestigen. Later veranderden de plannen 
ten aanzien van De Paauw en noemde de wethouder het oude 
gasfabriekje op de gemeentewerf als mogelijkheid voor een toekomstig 
museum. Ook dit idee is inmiddels achterhaald. De stichting is in 2018 
zelf actief  op zoek geweest naar een geschikte locatie voor het op te 
richten museum. Helaas heeft dit niet tot iets concreets geleid. Het 
bestuur beraadt zich op de huidige periode van stagnatie. 
 

 
De tramremise, nu een woonwijk. 

(foto: Archief Stichting Wassenaar ’40-’45) 


