
 
 

Jaarverslag 2019 Historische Vereniging Oud Wassenaer 

 

Voorwoord,  75 Jaar Vrijheid 

 
Beste leden, 
 
2019 was het jaar van de grote evenementen. Het begon al in april met 
een welverdiende ridderorde voor onze vicevoorzitter Robert van Lit. 
Eind juli lanceerde de net aangetreden burgemeester Leendert de Lange 
onze nieuwe website, www.oudwassenaer.nl. En wat zijn wij trots op die 
website! Neemt u zelf eens een kijkje en lees over onze activiteiten of 
duik in de wereld van Actueel Verleden.  
In het najaar organiseerden wij samen met het Nut een zeer succesvolle 
cursus Architectuur in de 20ste eeuw. Ook waren er diverse andere 
activiteiten zoals rondleidingen en goedbezochte lezingen.  
 
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 Jaar Vrijheid en onze vereniging 
is daar volop bij betrokken. Sinds augustus 2019 publiceert onze 
secretaris Kees Neisingh regelmatig verhalen op onze website over 
gebeurtenissen die 75 jaar geleden in Wassenaar plaatsvonden.  
Tot 5 mei verschijnt er in dit kader een wekelijkse column in de 
Wassenaarse Krant. 
Ook werken wij op verzoek van de burgemeester mee aan de 
samenstelling en uitvoering van een Ereboek met daarin opgenomen alle 
namen van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De 
realisatie van een aantal zogeheten Stolpersteine (struikelstenen ter 
nagedachtenis van weggevoerde Joden) is een ander project waar wij 
samen met de gemeente optrekken.  
 
Onze grootste wens voor dit jaar is echter om het monument voor 
oorlogsslachtoffers aan de Schouwweg op een dusdanige wijze aan te 
vullen dat alle slachtoffers met naam genoemd worden, en niet slechts 
de enkelen die nu op het monument vermeld staan.  
Een hele uitdaging waarbij wij de jeugd willen betrekken door middel van 
een prijsvraag voor het maken van een ontwerp. 
 
Met al die projecten wordt 2020 een druk jaar. Maar wij, die in vrijheid 
leven, zijn het de slachtoffers verschuldigd. Zij mogen niet vergeten 
worden. Ook niet na 75 jaar. 
 
Marian van Rossem 
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Samenstelling bestuur per 31 december 2019 
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Het bestuur: v.l.n.r. Marian van Rossem, Jacques Schiferli, Mariëtte van Lit, Ed 

Janson, Kees Neisingh, Robert van Lit, Ton van den Berg, Peter Kortekaas. 

(Foto: Joost van Rossem) 

Bibliotheekcommissie 

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

Kascommissie 

Leden:  de heer R. Louwe en 
    mevrouw W.A. Alting 
Reserve-lid:  de heer A.P.C. Kortekaas 

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 

Mevrouw M.A.C.W. van Lit – Pieterse 
Mevrouw M.J.H. van Rossem - Zuurmond 

Vitrinecommissie 

Voorzitter:    de heer P.L.M. Kortekaas 
Commissieleden:  de heer R. van Lit en externe leden 
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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 

Stichting Wassenaars Historisch Museum 

    de heer P.L.M. Kortekaas 
Bestuurslid namens de Historische Vereniging Oud Wassenaer tot aan 
de opheffing van die stichting in oktober 2019. 
 
Ledenbestand per 31 december 2019 

In 2019 verwelkomden wij 28 nieuwe leden. Door overlijden en 
opzeggingen verloren wij er echter 17.  
 
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het ledental 308 en was de 
samenstelling van het ledenbestand als volgt: 
  
Erelid        4 
Buitengewoon lid      3 
Echtpaar/samenwonenden (73) 146 (€ 20 per jaar )  
Individueel lid    155 (€ 15 per jaar) 

Bestuursactiviteiten en vertegenwoordigingen 

 
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer in een vergadering bijeen. Als telkens 
terugkerend onderwerp stond de organisatie van evenementen op de 
agenda. 
 
Peter Kortekaas had namens de Historische Vereniging Oud Wassenaer 
zitting in het bestuur van de nieuwe Stichting Wassenaars Historisch 
Museum. De stichting heeft zichzelf in het verslagjaar opgeheven. 
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Robert van Lit Koninklijk onderscheiden 
 

Op 26 april werd Robert van Lit, vicevoorzitter van de Historische 

Vereniging Oud Wassenaer, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. 
 

 

 

 

Burgemeester Koen, Robert van Lit, Mariëtte van Lit. 

(Foto: Marian van Rossem) 

 

55e Algemene ledenvergadering 
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 23 april 2019. Daarbij 
waren 45 leden aanwezig.  
De notulen van de 54e Algemene ledenvergadering, gehouden op 24 
mei 2018, werden goedgekeurd, nadat was vastgesteld dat het batig 
saldo van 2017 voor de helft zou worden toegevoegd aan het Fonds 
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Geschiedkundige Initiatieven en voor de andere helft aan de algemene 
reserve.   
 
Het jaarverslag over 2018 werd vastgesteld na aanbrenging van enkele 
wijzigingen: 
- de excursie was niet op 6 mei 2018, maar 26 mei 2018; 
- De foto van de Schenkwatering is niet gemaakt vanaf de Raaphorst-
laan, maar vanaf de Horst- en Voordelaan. 
 
De financiële jaarstukken werden goedgekeurd, de penningmeester 
werd gedechargeerd. De begroting 2019 werd goedgekeurd.  
De kascommissie 2019 werd benoemd, bestaande uit de leden: de heer 
R. Louwe en mevrouw W.A. Alting, met als reservelid de heer A.P.C.  
Kortekaas. 
 
Volgens het rooster aftredend waren in 2019: mevrouw M.A.C.W. 
(Mariëtte) van Lit-Pieterse, de heer A.H.P. (Ton) van den Berg en de 
heer P.L.M. (Peter) Kortekaas. Zij allen hadden zich bereid verklaard het 
bestuurslidmaatschap voort te zetten; het bestuur stelde aan de 
ledenvergadering voor om hen te herbenoemen. Er waren geen 
tegenkandidaten gesteld zodat herbenoeming onder goedkeurend 
applaus plaatsvond. De avond werd besloten met de traditionele 
vertoning van oude lichtbeelden. 
 
De Paauw 
 

Restauratie  
De buitenzijde van De Paauw wordt duurzaam gerestaureerd volgens 
ambachtelijke methoden en met producten op natuurlijke basis. De gevel 
krijgt de kleur terug van de tijd dat Prins Frederik het huis bewoonde. In 
het park is gesnoeid en opnieuw aangeplant, paden zijn opgeknapt en 
bruggen vervangen. Historische structuren en open ruimtes zijn zo 
opnieuw zichtbaar. De restauratie van De Paauw is mede mogelijk 
gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland. 
 
Toekomst  
Het college heeft onderzoek gedaan hoe De Paauw duurzaam kan 
worden beheerd en voor de toekomst kan worden behouden. De 
buitenkant wordt opgeknapt maar ook aan de binnenkant zijn 
aanpassingen nodig. Het gebouw voldoet niet aan de eisen van een 
openbaar toegankelijk gebouw en er is achterstallig onderhoud. 
Onderdeel van het onderzoek was een participatieproces waarbij 
inwoners konden meedenken over wensen en kansen voor de toekomst.  
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In oktober gaf de gemeenteraad van Wassenaar er de voorkeur aan om 
De Paauw in eigendom te houden zodat het bestuurscentrum kan blijven 
en het park vrij toegankelijk blijft. De raad stelde een krediet beschikbaar 
voor een nader onderzoek naar verbetering van de mogelijkheden van 
exploitatie van De Paauw. 
 

Huize Ivicke 
 
Rijksmonument Huize Ivicke wordt al jarenlang door de eigenaar ernstig 
verwaarloosd.  
 
De gemeente Wassenaar heeft de eigenaar in 2019 een last onder 
dwangsom opgelegd om herstelwerkzaamheden uit te voeren en wil 
daarmee voorkomen dat het pand verloren gaat. Uit rapporten van de 
Monumentenwacht blijkt dat Ivicke in zo’n slechte staat van onderhoud 
is, dat het voortbestaan van het monument in gevaar is. Daarmee 
overtreedt de eigenaar volgens de gemeente de Erfgoedwet.  
De eigenaar van het rijksmonument moet binnen acht maanden alle 
nodige werkzaamheden aan het pand uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan 
gaat de gemeente het zelf doen en stuurt de rekening naar de eigenaar.  
De maatregelen die de eigenaar binnen een maand moet uitvoeren, zijn 
met name gericht op het wind- en waterdicht maken van het gebouw en 
het veiligstellen van monumentale onderdelen. De overige noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden moeten binnen acht maanden gebeuren. Het 
gaat daarbij onder andere om het herstellen van het dak, de 
dakkapellen, het pleisterwerk, kozijnen en raamwerk, het aanpakken van 
houtrot en zwamaantasting en het herstellen of veiligstellen van het sier-
smeedijzeren hekwerk.  
 
Huize Ivicke is sinds juli 2018 gekraakt en behoorlijk in verval. 
Erfgoedvereniging Heemschut droeg het rijksmonument in 2019 voor, 
ondersteund door vele andere instanties en verenigingen zoals onze 
Historische Vereniging Oud Wassenaer, voor de lijst van ‘7 Meest 
Bedreigde Plaatsen’ in Europa. Begin december werd bekendgemaakt 
dat het monument de shortlist van 14 Europese erfgoedplaatsen heeft 
gehaald. In maart 2020 wordt bekendgemaakt welke zeven definitief de 
lijst halen van Europa Nostra, een federatie van organisaties die zich 
inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. 
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Enkele via de e-mail gestelde vragen: 

Op zoek naar kunstenares D. Lion  

Van Ger Koper  

ik ben vrijwilliger bij het archief van Leiden en ik zoek naar auteursrecht-gerechtigden 

van materiaal dat zich in de beeldbank bevindt. In het onderhavige geval gaat het om 

een kunstena(a)r(es) die met D. Lion ondertekent. Het werk dat het archief bezit 

bestaat uit een 15-tal tekeningen en aquarellen van 1930 - 1939. 

In een krantenartikel uit 1933 wordt gerept over een dame die zich schuilt achter het 

pseudoniem D. Lion en een artikel naar aanleiding van het overlijden van A.A. van 

der Velde in 1936 wordt de dame een Wassenaarse genoemd.  

 

Weet u wie zich verschuilt achter dit pseudoniem of wie in aanmerking 

zou kunnen komen? Meld het op info@oudwassenaer.nl. 

Huize Nieuw Rijksdorp   

Van Herman van Keulen 

Ondergetekende doet onderzoek voor de hist. ver. Heemkunde Hattem naar een 

voormalig landgoed hier: Beek en Berg. Een van de eigenaren, baron van 

Wassenaer van Catwijck, had een dienstbode die op zeker moment naar Wassenaar 

trok. Ik weet dat zij terechtkwam op het adres Berkheistraat 23, eerst bij de familie 

Scott-van Limburg Stirum. Deze familie vertrok naar Engeland. Hierna kwam hier te 

wonen de familie Visser-van Rappard. Hier diende de genoemde dienstbode, 

Johanna Maria Christina Beumer, ook nog een aantal jaren. Was Berkheistraat 23 

toentertijd een buiten? 

Antwoord door Robert van Lit: 

Het gaat hier om huize Nieuw Rijksdorp, in 1895 gebouwd voor Martinus graaf van 

Limburg Stirum. Hij legateerde het huis aan de gemeente Wassenaar, die het op 

haar beurt verkocht aan Martinus’ dochter Rudolphine, inmiddels getrouwd met de 

Engelsman John Lindsay Scott. Het echtpaar Lindsay Scott verhuisde naar Suffolk, 

waarna het huis in 1900 werd geveild. De nieuwe eigenaar werd mr. Henri Visser uit 

Velp. Deze verkocht Nieuw Rijksdorp in 1904 aan Jan Willem Schiff, directeur van 

een rubbermaatschappij. Helaas zijn het huis en het bijbehorende koetshuis in 1984 

afgebroken. Er staat nu een appartementencomplex. Foto’s kunt u vinden op de site 

van de gemeente Wassenaar (gemeentearchief). Desgewenst kan ik u enkele 

plaatjes toemailen. PS. De geschiedenis van het huis heb ik met enkele andere 

auteurs beschreven in het Leids Jaarboekje van 1984 (p.123-154). PS. Een 18de-

eeuwse plafondschildering van Nieuw Rijksdorp is bewaard gebleven, deze is 

aangebracht in een zaaltje van Raadhuis De Paauw.  
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Tuijnder Pieter Bruggeling 

Van Barbara Askamp  

Mijn voorouder Pieter Bruggeling woonde in 1674 in Wassenaar en was daar 

tuijnder. Hij pachtte of werkte voor een pachter en woonde/werkte daar. Zijn er 

ergens gegevens te vinden (buiten de dtb-registers) of kaarten rond die tijd. Ik 

vermoed dat hij werkte op een stuk land net buiten Wassenaar gezien zijn beroep. 

Antwoord door Kees Neisingh:  

Navraag bij enkele deskundige bestuursleden van onze Historische Vereniging Oud 
Wassenaer heeft helaas geen resultaat opgeleverd voor zowel het beroep Tuijnder, 
anno 1674 als voor wat betreft de naam Pieter Bruggeling.  

 

Friese Wassenaars 

Van Hielke Wassenaar 

Ik doe onderzoek naar de roots van de Friese Wassenaars. Ik ben een Friese 

Wassenaar, ik stam af van twee van de vier broers Willems, die in het begin van de 

16de eeuw vanuit Sassenheim naar Het Bildt zijn verhuisd om de landaanwas in te 

dijken. Deze vier zoons zijn Steven (* ca. 1474 te Sassenheim), Barthout (*ca. 1478 

te Sassenheim), Cornelis (*ca. 1480 te Sassenheim) en Claes Willems (* ca. 1485 te 

Sassenheim). 

Antwoord van Robert van Lit:  

Helaas hebben wij geen echte genealogen in de gelederen en daardoor is het voor 

ons moeilijk om uw vraag te beantwoorden. Het boek over de Friese Wassenaars 

hebben wij inderdaad in onze bibliotheek. Ik neem overigens aan dat u het 

standaardwerk ‘Heren van stand. Van Wassenaer 1200/2000’ kent, dat in 2000 

verscheen. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat uw familie van de Van Wassenaers 

afstamt via een bastaardtak van deze familie. Verschillende van deze 

afstammelingen worden genoemd in de verslagen van de leenkamers van de Van 

Wassenaers en Van Raephorsten. Deze zijn gepubliceerd door C. Hoek in ‘Ons 

Voorgeslacht’: ‘Repertorium op de lenen van de hofstad Raephorst te Wassenaar 

(1261-1674)’ in Ons Voorgeslacht jg. 29, nr. 231, april 1974. En in: ‘De leenkamers 

van de heren van Wassenaar’ in: Ons Voorgeslacht, jg. 33, nrs. 271, 272, 278 en 

279 (maart 1978, december 1978). Het archief van de leenkamer van Wassenaar 

wordt bewaard in het huisarchief van kasteel Twickel te Delden, dat daarnaast veel 

meer archivalia over Wassenaar heeft. Daar valt waarschijnlijk nog wel wat te 

ontdekken (archivaris van Twickel is Aafke Brunt). Ook in het gemeentearchief van 

Wassenaar zal het nodige te vinden zijn. Archivaris daar is Carla de Glopper-

Zuijderland. 

 

Leenhof van Santhorst 

Van Frits van Riel 

Uit een van de deelarchieven van het Huisarchief Twickel in Delden, dat van het 

leenhof van Santhorst, begreep ik dat een deel (een morgen land) van de landerijen 
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van het Huis Hoogduyn of Voorlinden leenroerig was aan het huis Santhorst (tussen 

Wassenaar en Voorschoten, een Ridderhofstad?). Dit was aangekomen van Frans 

Adolph van Voorst, heer van Jaarsveld. Ik ga er van uit dat de Ridderhofstad 

Santhorst in die tijd bezit was van de families Fabricius en Burman. 

In 1699 werd Salomon Pereira er mee beleend, in 1712 Juda Pereira, in 1717 

Leonora Suasso da Costa en in 1752 baron Antonio Lopes Suasso, haar oudste 

zoon. Of mr. Claudius Staal er na 1764 mee werd beleend, is niet in de inventaris 

vermeld. Dit kleine puzzelstukje was misschien al bekend, maar misschien ook niet. 

Op zoek naar vaders trots 

Van Rob en Marja van der Kruk: 

Nu ook mijn moeder (geboren in Naarden in 1926 en dochter van J.C. Haars) vorig 

jaar is overleden is er een doos met foto's boven water gekomen. 

Mijn moeder heb ik altijd horen vertellen dat zij als kind vanuit Den Haag naar 

Wassenaar moest om daar bij één of meerdere huizen huurpenningen op te halen. 

Zij wist zich niet meer te herinneren waar die huizen in Wassenaar waren.  

In de oude fotodoos trof ik drie foto's aan, mogelijk van de woning(en) waar mijn 

moeder dus het huurgeld op moest halen.  

Op de achterzijde van de foto's is met pen een korte tekst geschreven : Vaders trots, 

Wassenaar in aanbouw.  

Antwoord van Robert van Lit: Het is de hoek Johan de Wittstraat en Cornelis de 

Wittstraat. Actuele foto’s: Kees Neisingh. 

 

 
 

Vaders trots. 
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Door Oud Wassenaer (mede) georganiseerde evenementen 
 

 

 
Enkele bestuursleden op 13 juli niet in de vergader- of lezingen-modus, maar zelf op 

excursie naar de Vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag. V.l.n.r. Jacques 
Schiferli, Kees Neisingh (vrijwillige gids van Staatsbosbeheer), Ton van den Berg, 
Robert van Lit, Joost van Rossem en Marian van Rossem. (Foto: Mariëtte van Lit) 

 

31 januari  Johan van Oldenbarnevelt. Man, macht en moord 

 

 
 

Op 13 mei 2019 was het vierhonderd jaar geleden dat Johan van 
Oldenbarnevelt (1547-1619), een van de grootste staatsmannen uit de 
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Nederlandse geschiedenis, op het Haagse Binnenhof werd 
terechtgesteld. Als landsadvocaat van Holland, de belangrijkste 
ambtenaar van het machtigste gewest, had Van Oldenbarnevelt ruim 
dertig jaar leiding gegeven aan een nieuw staat: de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden.  
Het Haags Historisch Museum organiseerde een tentoonstelling over 
deze staatsman, aan de hand van schilderijen, prenten, tal van 
bijzondere objecten en enkele voorwerpen die aan Van Oldenbarnevelt 
hebben toebehoord, zoals zijn bril en het ‘stokske’ waarmee hij het 
schavot beklom. De samenstellers van de tentoonstelling, Frank de 
Hoog en Robert van Lit, verzorgden de rondleiding. 

 

 

27 maart  De geschiedenis van De Paauw 

  

Het Raadhuis De Paauw was al geruime tijd in restauratie. Het pand was 
helemaal ingepakt en veranderde langzaam van kleur: van helderwit 
naar een zandsteenkleur. De Paauw is vooral bekend als voormalig 
buitenverblijf van prins Frederik der Nederlanden, een zoon van koning 
Willem I. Deze prins heeft het huis aanmerkelijk vergroot en het park 
uitgebreid en gemoderniseerd. De geschiedenis van het landgoed is 
echter al veel ouder en gaat terug tot de 16de eeuw. In de oudere 
literatuur wordt gesteld dat huize De Paauw rond 1800 is vervangen door 
een nieuw pand. Maar is dat wel waar? Enkele vondsten tijdens de 
restauratie werpen nieuw licht op de bekende bouwgeschiedenis. 
Dominique Vermeulen die de restauratie van De Paauw begeleidt, was 
bereid om een inleiding te houden over de geschiedenis van De Paauw. 
Hij legde uit waarom bij de restauratie is gekozen voor het terugbrengen 
van de oude kleurstelling en ging uitgebreid in op de geschiedenis van 
deze vroegere buitenplaats. 
 
 

18 mei  Excursie naar Slot Zeist en het historische stadje Oudewater 

 
Op 18 mei om 08.45 uur vertrok de bus vanaf het Rozenplein richting 
Zeist. Na de koffie met iets lekkers gaven gidsen een rondleiding door 
Slot Zeist. Zij namen de gasten mee naar de zalen van het Slot waar 
men normaal geen toegang toe heeft en vertelden over de geschiedenis, 
architectuur en bewoners van het Slot. 
In 1677 kocht Willem Adriaan graaf van Nassau-Odijk de 
ambachtsheerlijkheid Zeist en het vervallen middeleeuwse kasteel voor 
5.000,00 gulden (ruim € 2.200,00) van de Staten van Utrecht en werd 
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Heer van Zeist. Hij startte met de bouw van een lusthof met 
medewerking van de architecten Jacob Roman, Leidse stadsarchitect, 
later stadhouderlijk architect en Daniël Marot, een Franse hugenoot met 
internationale faam. Slot Zeist is door Roman ontworpen in het Hollands 
Classicisme.  
 
De bus bracht het gezelschap vervolgens naar het historische stadje 
Oudewater, dat als woonplek ontstond waarschijnlijk al in de achtste 
eeuw op een schiereilandje tussen de Hollandse IJssel en de oude loop 
van het riviertje de Lange Linschoten. In 1265 kreeg Oudewater 
stadsrechten van de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden. 
Oudewater telt zo’n honderdveertig monumenten. Het gehele centrum is 
dan ook tot beschermd stadsgezicht verklaard, wat bezichtigd kon 
worden tijdens een stadswandeling. De beroemde Heksenwaag en het 
Touwmuseum stonden open voor bezoekers. 
 
 
10 september  De aardse schatten van Rembrandt Harmenszoon 

   van Rijn (1606-1669) 

 
In 2019 werd stilgestaan bij het 350ste sterfjaar van Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn. Op 4 oktober 1669 stierf de meester na een 
veelbewogen leven van ruim 63 levensjaren. Zijn talent werd al tijdens 
zijn jeugd ‘ontdekt’ door de secretaris van de prins van Oranje, 
Constantijn Huygens (1596-1687). Hij schilderde in opdracht van vorsten 
en rijke regenten, vergaarde rijkdommen, maar stierf als een arme man 
die niets naliet dan zijn schildersgereedschap en zijn kleren.  
Soms weten we welke technieken hij gebruikte. Bekend is het typische 
schilderen met de achterkant van zijn kwast. Anderzijds blijft het genie 
van Rembrandt eeuwen na zijn dood nog altijd een mysterie. In een 
essay over zijn schildertechnieken wordt geschreven: ‘Een van de meest 
spectaculaire passages in het schilderij [de Joodse Bruid] is de mouw 
van de man waar de verf zich in klonters en schotsen uit het oppervlak 
verheft en het licht reflecteert. Hoe deze structuur bereikt is- 
kwaststreken zijn niet duidelijk te onderscheiden- blijft een raadsel.’ 
Rembrandts’ licht-donker contrasten, ruwe schilderstijl en de expressie 
op de gezichten van de figuren maken zijn schilderijen tot een lust voor 
het oog.  
Wie maakten Rembrandt van nabij mee? Hoe ongewoon was zijn 
levensloop? Tijdens de lezing door historicus Sander Wassing werd het 
decor geschetst van de Gouden Eeuw waarin Rembrandt leefde, werd 
stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in zijn leven en werd 
ingezoomd op enkele van zijn bekendste meesterwerken.  
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29 oktober  Het Wassenaarse zuivelbedrijf van de familie Menken 

   

 
 

(Foto: collectie familie Menken) 

 
Voor veel Wassenaarders heeft de naam Menken een bekende klank. 
Menken-melk was een begrip, evenals tal van andere zuivelproducten 
die verkrijgbaar waren. Velen herinneren zich het uitgebreide 
fabriekscomplex van de firma Menken op de locatie van het 
tegenwoordige Van Ommerenpark. Menken vestigde zich in 1949 in 
Wassenaar, toen de Melkinrichting Rust en Vreugd van de familie Van 
Paridon werd overgenomen. Het bedrijf maakte een geweldige groei 
door en in 1989 had Menken in Wassenaar 380 werknemers. Een aantal 
fusies met andere zuivelproducenten volgden. In 1999 werd de 
Wassenaarse melkfabriek gesloten en later afgebroken. 
Anno 2019 is de familie Menken nog op tal van terreinen actief, ook in de 
zuivel. Ton Menken vertelde over de geschiedenis van de melkfabriek 
waar hij zelf boven woonde. Er werd ook een film vertoond over het 
bedrijf. En er werd aandacht besteed aan de jongere generaties die 
nieuwe wegen op zuivelgebied zijn ingeslagen. 

9 november Monumentenbord Plein 14 

 



16 
 

 
 

Eigenaar Boris Bayer geeft een toelichting bij Plein 14. 
(Foto: Mariëtte van Lit) 

 
Uit De Wassenaarse Krant van 13 november 2019 
Door Jan Pieter Becker 
 
Op en rond het Plein bevindt zich de oudste bebouwing van Wassenaar 
en veel panden daar zijn Rijksmonumenten. Denk aan de Dorpskerk. Het 
Baljuwhuis inclusief Koetshuis en tuinmuren, de dorpspomp. het 
voormalige Rode Kruisgebouw en diverse woonhuizen, Met de 
Langstraat, Gang, Duinrellweg, Schoolstraat en Berkheistraat wordt het 
eeuwenoude wegenpatroon van het centrum zichtbaar. Ook het pand 
Plein 14 maakt onderdeel uit van de historische dorpskern, ondanks het 
feit dat het gebouw in de huidige vorm pas in 1958 is ontstaan. Maar het 
is een van oorsprong 17e- eeuws pand en de Historische Vereniging Oud 
Wassenaer heeft dan ook terecht besloten het gebouw een fraai 
gevelbord te schenken met daarop een beknopte beschrijving van de 
geschiedenis van het pand. Wethouder Kees Wassenaar onthulde 
samen met pandeigenaar Boris Bayer het bordje onder toeziend oog van 
vele aanwezigen alsmede van de succesvolle exploitanten van Bistro 
Plein 14, Anne Staal en Xavier Pinto. 
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Bistro Plein 14 van Anne Staal en Xavier Pinto is gevestigd in een 
markant pand op de hoek Schoolstraat-Plein-Berkheistraat en zowel 
Wassenaarders als toeristen nemen vaak de tijd om het pand eens goed 
te bekijken. Met het gevelbord kan kennisgenomen worden van de 
geschiedenis van het pand. Het is een van oorsprong l7de-eeuws pand, 
rond 1900 was het een café met woning. Naast het nuttigen van de 
nodige drankjes kon men er ook biljarten. Het werd een belangrijke 
ontmoetingsplek in het dorp en op de gevel werd de naam 'Café de 
Goede Hoop' aangebracht. De Wassenaarse architect Herman C. de 
Jong ontwierp in 1958 in opdracht van John Zwetsloot op Plein 14 een 
nieuwe woning met souvenirwinkel en schilderwerkplaats, geheel in de 
stijl van de Delftse school. Sinds 1987 heeft het pand weer een 
horecafunctie. 
 
Robert van Lit, vicevoorzitter van de Historische Vereniging Oud 
Wassenaer, hield voorafgaande aan de onthulling van het gevelbord een 
welkomstwoord aangevuld met woorden van Peter Kortekaas, 'hoofd 
monumentenbordjes' van  de historische vereniging. "Plein 14, het is een 
prachtig pand, het ziet eruit als oud Hollands maar mensen worden wel 
op het verkeerde been gezet omdat het pand minder oud is dan men 
denkt".  
 
Na de onthulling van het fraaie gevelbord werd naar oud gebruik het glas 
geheven. Pandeigenaar Boris Bayer dankte de wethouder en de vele 
aanwezigen: "Een pand is een pand, maar waar het om gaat zijn de 
mensen. Het is hier een prachtige gemeenschap van omwonenden, men 
helpt elkaar, er is echt een samenleving waar mensen nog wat voor 
elkaar overhebben. Dat het op deze historische plek kan, maakt het 
nog bijzonderder.” 
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  BATEN Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020 

Contributie € 3.900,00 € 4.072,00 € 3.900,00 

Rente € 1,00 € 1,14   

Bijdragen niet-leden € 50,00 € 197,10 € 100,00 

Bijdragen deelnemers excursie € 3.000,00 € 2.030,00 € 3.000,00 

Verkoop publicaties € 700,00 € 952,00 € 600,00 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven p.m.   p.m. 

Cursus Architectuur Wassenaar p.m. € 2.313,50 
 Cursus Veenzijdse Polder 

  
p.m. 

      
 

  
 

      
 

  
 Totaal € 7.651,00 € 9.565,74 € 7.600,00 

    

     

 
 

   

    

        

Balans per 31 december 2019 
   Activa 31-12-2018 31-12-2019 

 Saldo kas € 69,85 € 314,45 
 Saldo Rabobank 11.41.44.850 € 959,65 € 2.468,34 
 Saldo Rabobank 36.64.3699.55 € 11.981,21 € 10.982,35 
 Voorraad papier € 1,00 € 1,00 
 Voorraad publicaties € 1,00 € 1,00 
 Schrijfmachine en beamer € 1,00 € 1,00 
 

    Totaal € 13.013,71 € 13.768,14 
   

Toelichting: 
De leden hebben € 417,00 boven de minimumcontributie bijgedragen. 
De cursus architectuur heeft ons € 594,75 opgeleverd. 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN  2019, BEGROTING 2020 
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    LASTEN Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020 

Activiteiten en Algemene Ledenverg. € 1.400,00 € 1.511,47 € 1.500,00 

Secretariaat € 2.200,00 € 2.327,73 € 2.300,00 

Verzekering € 125,00 € 121,69 € 150,00 

Excursies € 3.000,00 € 2.070,47 € 3.000,00 

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

Cursus Architectuur Wassenaar p.m. € 1.718,75 
 Cursus Veenzijdse polder 

  
p.m. 

Uitbreiding bibliotheek € 60,00 € 150,45 € 100,00 

Tentoonstelling bibliotheek € 100,00   € 100,00 

Website € 516,00 € 744,15 € 200,00 

Diversen  € 200,00 € 166,60 € 200,00 

Voordelig Saldo   € 754,43 
 Totaal € 7.651,00 € 9.565,74 € 7.600,00 

     

 
 

     
     
     
     
   Balans per 31 december 2019 
   Passiva 31-12-2018 31-12-2019 

 Saldo € 1.864,10 € 754,43 
 Fonds Geschiedkundige Initiatieven € 3.639,19 € 4.571,24 
 Algemene reserve € 7.510,42 € 8.442,47 
 

      
     
   

    Totaal € 13.013,71 € 13.768,14 
  

  

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019, BEGROTING 2020 

De secretariaatskosten bestaan uit: 
- porto   €  1.164,55 
- kopieerkosten  €     682,05 
- enveloppen  €     278,90 
- diversen  €    202,23 
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26 november  Studiocomplex Filmstad, Wassenaar 

 
Op 12 oktober 1935 reizen ruim achthonderd genodigden, onder wie de 
befaamde Louis Lumière, naar Wassenaar. Zij worden ontvangen door 
de enige Nederlandse filmtycoon, Loet C. Barnstijn. Vol trots opent hij 
die dag zijn fonkelnieuwe studiocomplex Filmstad, gebouwd op het 
voormalige landgoed Oosterbeek. Gesticht en gefinancierd door 
Barnstijn, bieden de studio’s de ideale omstandigheid voor de productie 
van geluidsfilms. Hier worden films als ‘Het mysterie van de 
Mondscheinsonate’ en ‘Merijntje Gijzens jeugd’ opgenomen. Hier 
vergapen bezoekers zich aan de modernste apparatuur die zich kan 
meten met de grote buitenlandse filmstudio’s. Filmstad ontwikkelt zich tot 
een levendige internationale gemeenschap van veelal uit Duitsland 
gevluchte joodse filmvaklieden en regisseurs. De Duitse inval maakt hier 
abrupt een einde aan en velen van hen worden opgepakt. In 1943 wordt 
de studio ingelijfd bij de Duitse filmproductiemaatschappij Ufa en worden 
er propagandafilms gemaakt en V2-raketten afgevuurd. In 1944 valt het 
doek definitief, wanneer het complex door een Britse luchtaanval met de 
grond gelijk wordt gemaakt. Over deze boeiende episode in de 
Wassenaarse geschiedenis ging de lezing van Huub Thomas. 
 

14 september  Open Monumentendag (Jacques Schiferli) 

 
Op 14 september wandelde ik weer met verschillende groepjes langs 
één van de mooiste stukjes van Wassenaar. Het zijn niet alleen de 
historische feiten, maar ook je eigen geschiedenis komt voorbij. De grote 
verrassing was het pand Langstraat 2-4, nu Huys Suyt-West, het  
woonkantoor van de heer Boris Bayer. De naam is goed gekozen. De 
Langstraat heette Zuidstraat tot in de 19e eeuw. Waarom? De Noordzee 
zou in het noorden liggen, dus moest dit wel het zuiden zijn. De Gang 
heette lange tijd Weststraat, maar door de bouw van het Baljuwhuis 
(1742-1745) werd de Weststraat een stuk smaller. In de volksmond 
ontstond in de loop der tijd de naam Gang. Langstraat 2-4 heeft een 
lange geschiedenis.  In het pand zijn moerbalken met sleutelstukken 
aangetroffen uit de 16e eeuw. In 1750 kwam er een verdieping met 
nieuwe kap op. In de 19e eeuw werd de buitenkant gepleisterd in 
blokverband. Ook te zien aan bijvoorbeeld huis Neyenburgh in de 
Schoolstraat. Door baksteen te pleisteren en te verdelen in blokken, 
ontstaat een robustere vorm en uitstraling. Oorspronkelijk waren hier drie 
woningen met kamers aan de voorzijde en een lange gang aan de 
achterzijde. Vele bedrijfjes en winkels hebben hier eeuwenlang het licht 
gezien en zien doven. Soms hingen er geuren van gebakken brood, vis, 
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Leonidas chocola, etherische oliën of soldeerlucht van radio-reparaties. 
De geluiden van de schoenmaker en lijstenmaker zijn verstomd. In alle 
rust toont het gebouw nu zijn schoonheid. Mijn kapper André Foudraine, 
de goedkoopste kapper van Wassenaar, knipte een tijdlang op de hoek. 
Als ik na het knippen thuiskwam, keek ik in de spiegel en constateerde 
dat de verhouding prijs/kwaliteit in balans was. Bij Radio Beuk kocht ik 
mijn eerste singletje, Peggy Sue van Buddy Holly, maar dat was op 
Langstraat 6-8. 
 

 
 

Huys Suyt-West, Langstraat 2-4. (Foto: Jacques Schiferli) 

 
14 september was ook een spannende dag voor de heer Boris Bayer, 
benieuwd of hij de Wassenaarse Monumentenprijs 2019 zou ontvangen 
in de categorie Restauratie. Voor de vierde keer werd de  Wassenaarse 
Monumentenprijs uitgereikt, ooit een initiatief van toenmalig raadslid 
mevrouw M.E.R. de Vos van Steenwijk-Groeneveld. Tijdens mijn verhaal 
stond de heer Bayer achter mij en viste of ik iets wist, maar ik moest hem 
helaas teleurstellen, ik ben geen lid van de jury. Het pand is prachtig 
gerestaureerd. In het juryrapport staat een belangrijke zin: “Het gebouw 
was leidend, niet de gewenste ingreep”. Een mooie balans tussen functie 
en behoud van waardevol erfgoed. Was dat maar het adagium voor elke 
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restauratie in Wassenaar. Een wens van de heer Bayer is nog om aan 
de voorkant stenen zuiltjes met kettingen aan te brengen als 
bescherming van de gevel. Dit is het tweede pand in de Langstraat dat 
een prijs heeft gewonnen. In 2014 ontving de familie Van der Lely de 
prijs voor het woonwinkelpand op Langstraat 79 in dezelfde categorie. 
Dit zijn de twee oudste panden in de Langstraat. Twee pareltjes in een 
ketting die nog mooier kan worden.  
 
Verder de Langstraat in, op de nummers 24-26 was een nieuwe zaak 
geopend:  Elle est 24-26.  
 

 
 

Langstraat 24-26. (Foto: Jacques Schiferli) 

 
Een mengeling van cadeauartikelen, kunst, wijnen, vintage kleding en 
schoenen, kortom zaken die het  leven veraangenamen. Vorig jaar stond 
het pand nog te koop en kon ik de grote waterput, die bij de laatste grote 
restauratie door architect Luud de Bruijn werd hersteld, niet laten zien. 
Voor velen was dit nu een grote verrassing. Deze panden kennen ook 
een lange geschiedenis, te boek gesteld door Ed Janson ter gelegenheid 
van het 25 jarig bestaan van Hilhorst Wijnen “Van Biersteecker tot 
Wijnkoper”. In de fundamenten zijn vermoedelijk bouwelementen 
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gebruikt van de Dorpskerk. In 1573 is de kerk geruïneerd door Staatse 
troepen om de Spanjaarden geen kans te geven zich te verschansen. 
Hierna volgde plundering, maar ook verkoop van bouwmaterialen. De 
herbouw werd pas in 1581 weer opgepakt door de hervormden. Zo oud 
zijn de wortels al van deze panden. Ooit was er sprake van meerdere 
panden, maar sinds 1786 vormde het één geheel. Het doortrekken van 
de daklijst over de panden versterkte die eenheid. Op 14 december 1803 
kocht Johannes Anthonius van Bergen (1772-1856), schout en baljuw, 
later burgemeester, van Wassenaar, de panden  24, 26 en 28 van zijn 
voorganger Adriaan van der Does. Dit baljuwhuis doet wat bescheidener 
aan dan het Baljuwhuis aan het Plein van Joan van Gybelant, maar 
maakt toch een statige indruk. Via een brede doorgang naast pand 28 
had men toegang tot het achtererf. Tussen 1812 en 1829 kocht Van 
Bergen een pand dat nu Langstraat 30 is. Het heeft enige tijd als 
koetshuis gediend. Het  pand is inmiddels  afgebroken en vervangen 
door een nieuwe winkel. Opmerkelijk is ook dat in 1975 op nummer 26 
het redactiekantoor kwam van het Wassenaars Nieuwsblad. Een blad 
dat ontstond in de illegaliteit, net zoals Het Parool, De Waarheid en 
Trouw. In 2011 verdween deze Wassenaarse krant geruisloos. Er is veel 
te vertellen over de geschiedenis van dit kleine stukje Langstraat, maar 
op een Open Monumentendag bent u welkom en kunt ook uw eigen 
verhaal vertellen.  
 

De  grenzen van Wassenaar (door Jacques Schiferli) 

 

Waar waren we gebleven, om met de woorden van Geert Mak te 
spreken. We volgen de gemeentegrens op de  “Figurative schets van de 
grens-scheiding tusschen de gemeenten van Wassenaar en 
Valkenburg”. 
 
Ik noem zoveel mogelijk de historische namen die op de kaart staan. De 
hoge heerlijkheden Katwijk en Valkenburg zijn lange tijd in handen 
geweest van de familie Van Wassenaer. De geschiedenis loopt soms 
parallel met de familie Van Wassenaer Obdam. In 1523 sneuvelt Jan II 
van Wassenaer en zijn bezit gaat over naar zijn erfdochter Maria van 
Wassenaer. Hiermee eindigt de Wassenaarse tak in mannelijke lijn. 
Maria trouwt met een lid van het hoogadellijk geslacht De Ligne uit de 
Zuidelijke Nederlanden. Spaansgezind, dus niet welkom en het bezit 
wordt  geconfisqueerd. Teruggegeven tijdens het Twaalfjarig Bestand, 
daarna  teruggepakt en uiteindelijk bij de Vrede van Munster in 1648 
weer overgedragen aan de familie De Ligne.  
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We zien dat de Voorschotense tak zich Van Wassenaer Obdam gaat 
noemen en in het bezit komt van de heerlijkheden Wassenaer en 
Zuidwijk. Maar nu Katwijk en Valkenburg.  De  heerlijkheden Katwijk aan 
Zee en Katwijk aan de Rijn met de kleine heerlijkheid van ’t Zand waren 
al in handen van de familie Van Wassenaer van 1340-1544. In 1654 
wordt de heerlijkheid Katwijk verkocht door De Ligne aan Willem I Van 
Liere.  Doordat jaren later Jacoba Seyna  van Wijhe, vrouwe van 
Catwijck in 1737 trouwt met Frederik Hendrik van Wassenaer komt de 
heerlijkheid weer in bezit  van de familie Van Wassenaer.   
 
De familie gaat zich Van Wassenaer van Catwijck noemen en is tot op 
de dag van vandaag nog steeds heer van Katwijk, alhoewel veel rechten 
inmiddels zijn afgekocht. Zij waren ook ooit in het bezit van de 
boerderijen Bellesteyn (nu in bezit  van S.J.A.Th. de Nerée tot 
Babberich),  Rozenstein (nu in bezit van Gerrit  van Santen) en 
Eikenstein (gesloopt in 1968). Een jachtpaal op de hoek van de 
Kokshornlaan geeft het jachtrecht aan van de heer Van Wassenaer van 
Catwijck. 
 
De hoge heerlijkheid Valkenburg was tot 1615 verbonden met Katwijk en 
de familie Van Wassenaer. In 1752 door Frederik Hendrik van 
Wassenaer weer teruggekocht. 
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De jachtpaal op de hoek van de Kokshoornlaan geeft het jachtrecht aan van baron 
Van Wassenaer van Catwijck. (Foto’s: Jacques Schiferli) 

 
In 1829 werd de hoge heerlijkheid Valkenburg verkocht aan de familie 
Bentfort en in 1927 werden alle rechten overgedragen aan- en afgekocht 
door de gemeente Valkenburg.  
We verlaten de grens met de Ambachtsheerlijkheid  Voorschoten richting 
de hoge heerlijkheden Valkenburg en de Katwijken. De  grens loopt als 
Dolend Sloot die haaks staat op de Wassenaarsche Vaart (de Wetering) 
door de Ommedijksche polder en verder als Dolend Sloot die uitmondt in 
de Oude Kaswatering (Kaswatering). Daarna een klein stukje de 
Kaswatering naar het zuiden tot de Ruigelaansche watermolen. Volgens 
de schets en de molendatabase zou hier een molen hebben gestaan op 
de grens van Wassenaar en Valkenburg. Ik was benieuwd wat er nu nog 
staat. Om een foto te maken ging ik over de weilanden van de familie 
Heijstek op de Ruigelaan op zoek naar de molen. Ik trof een ijzeren 
weidemolen aan van de firma  Hertog uit Moerkapelle roerloos aan de 
Kaswatering.  
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Weidemolen aan  een zijsloot van de Kaswatering. (Foto: Jacques Schiferli) 

 
Maar dit is niet de plaats waar de genoemde  grensmolen, de 
ingetekende Ruigelaansche molen, heeft gestaan. Op een kaart uit  
± 1825 wordt de Ruigelaanse molen ook Oostmolen genoemd, nu is het 
duidelijk. Genoemde molen vinden we meer naar het noorden voorbij de 
Tankgracht. De kaart van ±1825 is gemaakt door Dik Parlevliet en komt 
uit zijn publicatie: Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, 1825, 
2018 versie 2. Op basis van het eerste kadaster, opgesteld tussen 1820 
en 1832 aangevuld met topografische details uit andere kaarten uit de 
19e eeuw, zijn deze kaarten samengesteld.  De heer Dik Parlevliet is 
overleden en de heer Mathieu Fannee heeft zijn werk voortgezet. (Alles 
is digitaal te vinden). Ook op de kaart van S.W. van der Noordaa uit 
1839 is de Oostmolen goed te zien.  De  gemeentegrens loopt hier 
dwars over het boerenbedrijf met  de Oostmolen in Wassenaar en het 
woonhuis in Valkenburg. Langs de Kaswatering liep een pad  met een 
houten brug over de Tankgracht naar de boerderij van Grevers, gelegen 
naast de romp van de Oostmolen. In 1956 is alles gesloopt door de 
uitbreiding van het vliegveld Valkenburg. Nu is er een klein jachthaventje 
uitgebaggerd, ooit was hier de marine-duikclub.  
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We blijven de grens op de kaart volgen vanaf de Ruigelaansche 
watermolen (zoals op de kaart genoemd) als Molensloot naar het 
westen, met aan de zuidkant de Gecombineerde Ruigelaansche 
Zonnevelds polder. De Molensloot loopt langs het “Bosch van G. 
Vlasveld” en vervolgens met hoeken van zuid/west, zuid/west  richting de 
Valkenburgsche Weg, langs weilanden van de heer Van Boetzelaar, 
eigenaar van de grond, naar de Ruigelaan. Niet de Ruigelaan die we nu 
kennen, maar  de Korte Ruigelaan die iets noordelijker ligt. Die weg komt 
uit op de Valkenburgsche weg. Op een moderne kaart is dit de Katwijkse 
weg. De grens loopt over de voortuintjes van het laatste huizenblok 
direct links van de Katwijkseweg.  
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Laatste huizenblok Katwijkseweg 35-39. (Foto: Jacques Schiferli) 

 
Vervolgens  langs de vijver van de heer Honsbergen. Ten zuiden van de 
grens ligt de buitenplaats Coxhorn (Kokshorn). In 1829 koopt mr. Johan 
Willem baron Huyssen van Kattendijke deze buitenplaats  en twee jaar 
later het landgoed Rijksdorp. In 1831 maakt hij een voordelige grondruil 
met zijn buurvrouw freule Sara Jacoba van Persijn, waardoor grond van 
de buitenplaats Kouwenhoven wordt toegevoegd aan zijn bestaande 
landgoed. Ook verzoekt hij in 1831 om de weg vanuit Valkenburg, de 
Valkenburgsche weg, te verleggen naar de andere kant van zijn 
landgoed, dus niet meer zo’n kilometer rechtdoor langs de duinen maar 
met een bocht naar links vanuit Valkenburg gezien. Dit is de bocht van 
de Katwijkseweg die we nu nog kennen. De gemeentegrens loopt verder 
met ten noorden het grootste gedeelte van het Bos van Persijn (Katwijk) 
over het Toverduin met een strakke, licht schuin oplopende lijn naar de 
Noordzee. Op de top van het Toverduin, op Wassenaars grondgebied, 
staat een pijler van de Rijksdriehoekmeting die eind 19e eeuw is 
geplaatst. Nog even over de adellijke familie Van Persijn. De heren Van 
Persijn gebruikten het Panbos als jachtgebied. Het kasteel uit 1550 lag 
ooit aan de oostkant  van de huidige Rijksstraatweg en is aan het begin 
van de 19e eeuw afgebroken. In 1875 bewoonde Sara Jacoba van 
Persijn (1799-1883) een boerderij aan de oostkant van het Panbos. Die 
boerderij is verdwenen maar de paardenstal is gebleven als  “De Luwte”, 
maar dat is Katwijks grondgebied.  
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Gemeentegrens, door de auteur zwart aangezet, langs Coxhorn op kaart  uit D. 

Parlevliet. Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, 1825. 

 
Jacques Schiferli 
 

 (Het onderzoek naar de grenswijzigingen wordt vervolgd) 

De rubriek Actueel Verleden (door Albert Niphuis) 

 
Ook dit jaar waren er weer 26 afleveringen van onze rubriek Actueel 
Verleden in de Wassenaarse Krant, te weten de nummers 445-470. En 
ook nu een groot deel, ofwel ca. tweederde, van de hand van ons 
redactielid Carl Doeke Eisma. Hij droeg bij aan informatie over schrijvers 
en beeldende kunstenaars die korte of lange tijd in Wassenaar 
vertoefden, maar maakte ook melding van zeer oude teksten over 
Wassenaar. Ook ‘gastschrijver’ Albert Clobus leverde een zevental 
bijdragen over onderwerpen als bijvoorbeeld de tolheffing op de 
Rijksstraatweg. Al met al werd de vaste toelichting in de kranten, dat de 
onderwerpen zeer gevarieerd zijn, bewaarheid. 
De samenwerking met de redactie van de Wassenaarse Krant verliep 
weer heel goed. Gaandeweg is er bij de rubriek wel iets gewijzigd. Toen 
deze in 2001 begon, werd het bij aflevering aan de krant benadrukt als er 
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een afbeelding bij hoorde. Tegenwoordig wordt het voor alle duidelijkheid 
aangegeven als dat niet het geval is. 
 
Bibliotheekcommissie (door Albert Niphuis) 
 
Net als in de voorafgaande jaren is van tijd tot tijd de volgorde van onze 
boeken in de kast in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek in 
Wassenaar gecontroleerd en weer in orde gebracht. Een enkele keer 
ontbreekt er wel eens een boek. Dat is dan wellicht abusievelijk terecht 
gekomen tussen boeken van de OB in een andere zaal, want na verloop 
van tijd staat het weer in onze kast. De stickers met het logo van Oud 
Wassenaer die we stelselmatig aan de binnenzijde van het kaft van onze 
boeken aanbrengen, dragen daar waarschijnlijk aan bij. 
In het verslagjaar konden we naast enkele jaarboeken nog ca. twintig 
werken aan onze collectie toevoegen. Hieronder volgen enkele titels 
daarvan, deels van de hand van plaatsgenoten. 
 
Arve, Peter ten, Wassenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog, Verhalen en 
 gebeurtenissen 1914 – 1918, 2018. 
De welsprekendheid der kleine dingen,  

Kleinodiën in de Wassenaarse  kerken, verbeeld door leden van de 
NPB te Wassenaar t.g.v. het 18e lustrum in 2009. 

Heiden, Bob van der, Mijn jeugd in andere tijden, 1934-1951, 2018. 
Honderd jaar NPB Wassenaar, Persoonlijke Verhalen op de Golfslag van 
 de Tijd, 2019. 
Jacobson, Eduard Jacob Rosen, De Sprong, herinneringen 1940-1945, 
 Wassenaar 2015. 
Kortekaas, Peter, Het huis als bron van waar genot,  

De Geschiedenis van de Woningbouwvereniging St. Willibrordus, 
z.j., 2019 

Rouw, Kees, Co Brandes, Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School, 
 2018. 
Verbrugge, Bart D., Johannes Mutters jr. (1858-1930), Hilversum 2019. 
 
Als gewoonlijk zijn alle werken weer van veiligheidsstickers voorzien en 
is de catalogus geactualiseerd. Het gaat inmiddels om ca. 300 werken. 

Fonds Geschiedkundige Initiatieven 
 

In het verslagjaar hebben geen onttrekkingen aan het fonds 
plaatsgevonden. 
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Cursus Architectuur in Wassenaar in de twintigste eeuw 

 
Van 8 oktober tot en met 5 november werd de succesvolle vijfdelige 
Cursus Architectuur door Marcel Teunissen gegeven. 
 
Wassenaar moderniseerde na 1900 in velerlei opzichten, waarbij zich tal 
van verschillende bouwstijlen manifesteerden. De cursus bood een 
veelzijdige bloemlezing van diverse ontwikkelingen in de gebouwde 
omgeving. Achtereenvolgens werden de volgende thema’s aan de orde 
gesteld: dienstwoningen, die samen met het hoofdgebouw onderdeel 
vormen van een soort totaalkunstwerk; de stedenbouwkundige, 
landschappelijke en architectonische schoonheid van de buurten Nieuw-
Wassenaar en Clingenbosch; de als ensembles ontworpen sociale 
woningbouwcomplexen in Oostdorp en Kerkehout; de door de Nieuwe 
Haagse School geïnspireerde landhuizen van de architecten Co Brandes 
en Hendrik Wouda en tenslotte de architectuur in Wassenaar na 1945, 
met extra aandacht voor de wederopbouw. Als vervolg op deze cursus is 
in 2020 een busexcursie ondernomen; daarbij komen de onderwerpen 
van het vijfluik samen. 
 
De Haagse architectuurhistoricus Marcel Teunissen verdiende zijn 
sporen ruim met het geven van lessen over architectuur. Hij geldt als een 
kenner van de Nieuwe Haagse School en schreef enkele 
spraakmakende boeken over dit onderwerp.  

30 juli Website vernieuwd 

 
Burgemeester Leendert de Lange lanceerde op 30 juli officieel de 
nieuwe website van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Het is 
een dynamische site geworden met veel informatie over verleden en 
heden. Het bevat niet alleen historisch materiaal als de rubriek Actueel 
Verleden, maar er is ook informatie te vinden over nieuwe 
tentoonstellingen, lezingen, excursies en de Architectuur in Wassenaar 
in de 20ste eeuw.  
 
De oude website van de Historische Vereniging Oud Wassenaer en de 
Stichting Historisch centrum Wassenaar onder de domeinnaam 
www.wassenaartoen.nl was belangeloos gebouwd en onderhouden door 
de vrijwilliger Peter Lokker . Deze gaf eind 2018 aan ermee te willen 
stoppen, zodat een nieuwe website werd ontworpen. Deze kan door 
bestuursleden grotendeels zelf worden gevuld en bijgehouden.  
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De vernieuwde website is te vinden onder: www.oudwassenaer.nl  
Het email adres van de vereniging is: info@oudwassenaer.nl. 
 

 
 
 

 
 

Burgemeester De Lange drukt op de knop. V.l.n.r. Peter Kortekaas, Jacques 
Schiferli, Ton van den Berg, Kees Neisingh, Burgemeester De Lange, Marian van 

Rossem, Ed Janson, Mariëtte van Lit, Robert van Lit. (Foto: Joost van Rossem) 
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De burgemeester sprak lovende woorden en gaf aan dat een dergelijke 
website waardevol is: ‘Wassenaar is rijk aan historie en het is belangrijk 
om die te behouden. Wij, Wassenaarders, moeten daar trots op zijn en 
die trots uitdragen. Hoe meer we van historie weten, hoe meer we er het 
belang van zien om het te beschermen.’ De vereniging bood de 
burgemeester het boek ‘Wassenaar in woord en beeld’ aan, zodat hij de 
schoonheid van Wassenaar er nog eens rustig op kan naslaan. 
 

 

 

Wassenaar in Woord en Beeld, in Word and Pictures voor de burgemeester. 

V.l.n.r. burgemeester De Lange, Robert van Lit en Marian van Rossem. 

(Foto: Joost van Rossem) 

75 Jaar Vrijheid 
 

Op 17 december werden voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de 
vereniging, vergezeld door mevrouw Margaret barones de Vos van 
Steenwijk, voorzitter van de Werkgroep Namenlijst Slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, ontvangen door de burgemeester en enkele 
medewerkers. De thema’s die in het kader van 75 jaar Vrijheid werden 
besproken waren: 
- Het maken van een Ereboek met de namen van de 
 Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog; 
- De mogelijkheid tot plaatsen van enkele ‘struikelstenen’, ter 
 herinnering aan afgevoerde en vermoorde Joodse inwoners; 
-  Dodenherdenking op 4 mei 2020 
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- Het betrekken van scholieren bij een uitbreiding van het huidige  
 oorlogsmonument of een nieuw monument; het op enigerlei wijze 
 toegankelijk maken van de namen; 
- Een expositie in de vitrines in de Openbare Bibliotheek. 
 
Op de vernieuwde website werd gestart met speciale aandacht voor 75 
Jaar Vrijheid. Vanaf begin augustus tot het einde van het verslagjaar 
verschenen 28 artikelen, telkenmale over Wassenaarse gebeurtenissen 
die exact 75 jaar geleden plaatsvonden en dus de periode augustus 
1944 – eind december 1944 bestreken. 
 

 
In het kader van 75 jaar Vrijheid publiceert De Wassenaarse Krant elke week tot 

aan de Bevrijdingsdag op 5 mei over gebeurtenissen die 75 jaar geleden in 
Wassenaar plaatsvonden. 

 

 

De reeks loopt in 2020 op de website door tot 15 augustus 1945, de 
datum van de Japanse capitulatie. In 2020 verschijnen tot 5 mei ook 
wekelijks deze artikelen in De Wassenaarse Krant. 
 
Op de websites van zowel de Gemeente Wassenaar als van de 
vereniging staat ook de namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog geplaatst. Op deze lijst staan alle 548 namen. 
 

Tentoonstellingen in de bibliotheek (door Peter Kortekaas) 
 

Speelgoed jackpotten 
 

(van mei 2019 tot november 2019) 
In het verslagjaar is het de vitrinecommissie –bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Stichting Historisch Centrum, de Historische 
Vereniging Oud Wassenaer en de Openbare Bibliotheek Voorschoten-
Wassenaar – gelukt om wederom een mooie tentoonstelling, de tiende 
inmiddels, te organiseren. 
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Op zaterdag 11 mei 2019  plaatste Rob van Veen met medewerking van 
zijn dochter Suzanne een gedeelte van zijn verzameling speelgoed 
gokkasten in de grote vitrine (zie bijgaande foto).  Normaal staat deze 
verzameling van 125 stuks op zijn zolder. De grootste kast is 50 cm en 
de kleinste is 2,5 cm. Alle gokkasten die te zien waren hebben een 
ouderwetse hendel. Het leukste is om aan zo’n eenarmige bandiet te 
trekken. Als de rollen gelijk eindigen, heb je prijs en vallen de munten 
rinkelend in het bakje. Zo ook bij de speelgoed gokkasten. Ook was het 
pronkstuk van Rob  te zien  “De Casino Crown”. Een chromen kast uit de 
jaren vijftig. Helemaal puntgaaf. 
 

 
 

Rob van Veen en dochter Suzanne naast de eenarmige bandieten.  
(Foto: Peter Kortekaas) 

 

Voorraadblikken  

 

( van mei 2019 tot heden) 
Naast  de collectie van Rob van Veen heeft Carl Doeke Eisma de kleine 
vitrine, de vitrine in de Verkade Clark zaal, in mei 2019 ingericht  met 
een deel van zijn verzameling voorraadblikken. Blikken die nog steeds te 
bewonderen zijn. 
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Menig oudere zal zich de fascinatie van het Droste-effect herinneren.  
(Foto: Peter Kortekaas) 

 
Zowel de bekende blikjes van Verkade als die van Droste zijn te zien. De 
Droste blikjes zijn het meest bekend.  Daarop is zelfs een Nederlandse 
uitdrukking gebaseerd: het zogenaamde Droste effect. Dit is een visueel 
effect, waarbij een afbeelding een verkleinde versie van zichzelf bevat. 
Voor de verkleinde afbeelding geldt weer hetzelfde, enzovoort. In theorie 
kan dit oneindig doorgaan. Dit  beeld repeterend effect is vernoemd naar 
het Droste cacaoblik, waarop een verpleegster, zie bijgaande foto, is 
afgebeeld die een dienblad draagt met daarop een zelfde cacaoblik, 
waarop wederom de verpleegster staat met het dienblad etc. 
Verder valt over de Droste blikjes te vertellen dat op één blikje – de 
kleinste - geen verpleegster staat maar een boer en een boerin.  Dit 
waren blikjes voor Amerika. In de VS is het gebruikelijk dat alleen op 
“farmaceutische” blikjes een verpleegster staat. Vanaf november 2019 
zijn de Verkade en Droste blikken aangevuld in de grote vitrine  met 
blikken waarop o.a. het Zeeuws Meisje staat afgebeeld. Daarnaast zijn 
er ook blikken te zien die in bruikleen zijn gegeven door het Haags 
Historisch Museum. 

Het Historisch Informatiepunt (HIP) (door Jacques Schiferli) 

Elke laatste zaterdag van de maand kunt u terecht in de Verkade-Clark 
vergaderzaal van de mooiste bibliotheek van Nederland. Loop rustig 
naar binnen tussen 11.00 tot 16.00 uur. U kunt vragen stellen, lid worden 
of uw eigen verhaal vertellen. Er zijn ook boeken en kaarten te koop. 
Niet alleen van Wassenaar, maar ook van andere plaatsen en 
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onderwerpen. In de zomermaanden zijn we er niet, maar kom vrijblijvend 
langs in de andere maanden. 
Jacques Schiferli 

Stichting Wassenaars Historisch Museum ( door Peter Kortekaas)  
 

In de Wassenaarse Krant van 16 oktober 2019 stond het volgende 
persbericht over de opheffing van de Stichting. Hierop zijn overigens 
geen reacties gekomen.  
 

Ongeveer twee jaar geleden (november 2017) berichtte deze krant over 
de oprichting van de Stichting Wassenaars Historisch Museum. Met een 
bijgesloten foto werd het vierkoppig bestuur geïntroduceerd. Een bestuur 
dat twee vertegenwoordigers kent van de reeds bestaande Historische 
Vereniging Oud Wassenaer (1957) en de Stichting Historisch Centrum 
Wassenaar (1981). 
De plannen voor de opzet van een lokaal historisch museum werd door 
de gemeente Wassenaar gesteund met een bijdrage van € 1000,- voor 
de oprichting en notariële kosten van de stichting. Het bestuur is 
allereerst gestart met een inventarisatie van soortgelijke lokale musea in 
alle omliggende gemeenten. Tevens is nagegaan hoe die zijn 
gehuisvest, hoe de oprichtings- en lopende uitgaven worden bekostigd 
en hoe de bemensing is geregeld. Opvallend hierbij is dat Wassenaar de 
enige gemeente in de regio is waar geen lokaal historisch museum 
bestaat. 
Vervolgens is een uitgebreid onderzoek gestart naar 
huisvestingsmogelijkheden. Hoegenaamd alle hiervoor in aanmerking 
komende gemeentelijke en particuliere panden -grofweg gelegen tussen 
het Molenplein en het Plein- werden bezocht. Hierbij werd tevens met de 
eigenaren gesproken over een mogelijk toekomstig gebruik als 
museumlocatie en/of depotruimte. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een 
geschikte en betaalbare locatie. Gemeentelijke suggesties zoals de 2e 
etage van Huize de Paauw, de Molen/notariskantoor, het kantoor van de 
voormalige gasfabriek op de gemeentewerf, hebben nergens toe geleid. 
Zelfs niet tot het vinden van een kleine droge opslagruimte voor de 
artikelen welke door diverse Wassenaarders reeds gedoneerd werden 
aan de stichting. 
Naast bovenstaande verkenningsactiviteiten is tevens onderzoek gedaan 
rond het thema “Canon van Wassenaar”, teneinde in samenspraak met 
bewoners en deskundigen de Wassenaarse geschiedenis op 
hoofdlijnen/punten te presenteren. Dit onderzoek is nog niet afgerond. 
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Gelet op de vruchteloos gebleken inspanningen van het bestuur, tegen 
de achtergrond van de moeilijke financiële situatie waarin onze 
gemeente schijnt te verkeren, en de lage prioriteit die nu (en in het 
verleden) aan een lokaal historisch museum wordt toegekend, heeft het 
huidige bestuur van de Stichting Wassenaars Historisch Museum 
besloten zich niet langer te willen blijven inzetten en zich terug te 
trekken. Op de laatste bestuursvergadering   is na rijp beraad en met 
meerderheid van stemmen besloten over te gaan tot opheffing van de 
stichting. Het gebruik van het adres voor post en communicatie van de 
Stichting Wassenaars Historisch Museum (i.c. Luifelbaan 52, 2242 KV 
Wassenaar) is per direct komen te vervallen. 
Stichting Wassenaars Historisch Museum (in liquidatie)  

 
N.B. het resterende kapitaal van de stichting groot € 331,96 is op 7 
oktober 2019 teruggestort naar de Gemeente Wassenaar. Ook de 
gemeente heeft niet gereageerd. 
 


