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Vriendennieuwsbrief oktober 2013 
 

In deze nieuwsbrief: 

. we zorgen voor Wassenaars erfgoed 

.gang van zaken 

. oproep 

. ook dit jaar op weg naar 2500 bezoekers 

. tentoonstellingen en evenementen 

.maatschappelijke stages 

. achter de schermen 

. jubileumjaar 

. website en onderwijs 

 

we zorgen voor het eigendom van de Gemeente Wassenaar 

De vrijwilligers van de Stichting Brandweermuseum Wassenaar 

zorgen voor de verzameling die eigendom is van de Gemeente 

Wassenaar. Er zijn mensen die denken dat het museum van de 

brandweer is. Dat komt waarschijnlijk omdat de brandweer tot 

2010 onderdeel van de gemeente was. En omdat 

brandweermensen lang voor het museum hebben gezorgd. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw was het museum en 

de verzameling eigendom van de oprichter G.J. van der Mark. 

Die heeft het in het midden van de twintigste eeuw overgedaan 

aan de Gemeente Wassenaar.   

Het gaat om cultureel erfgoed van Wassenaar, dat een deel van 

de geschiedenis van het dorp omvat.  De gemeente voorziet 

daarom in de huisvesting van het museum en betaalt jaarlijks een vergoeding aan de 

stichting voor de zorg voor de collectie.  

 

gang van zaken 

Het gaat goed met het museum. Zeker wat de bezoekersaantallen betreft. En achter de 

schermen wordt gestaag gewerkt aan de registratie van de collectie in de computer. Het 

aantal vrijwilligers neemt langzaam toe. We organiseren tentoonstellingen en veel 

evenementen. 

Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Zeker wat het werk aan de collectie betreft.  

Met uw steun gaan we stug door. 
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oproepen 

U heeft zeker onze oproep gezien met “adopteer een prent”. Die herhalen we graag nog 

eens. We sturen de oproep hierbij. 

U kunt ons ook steunen door een nieuwe vriend te werven. We rekenen op uw steun . 

We zijn nog steeds op zoek naar een plek waar we onze oldtimer-voertuigen kunnen stallen 

en opknappen. Dat blijkt heel lastig te zijn. Daarom doen we ook wat dit betreft een 

dringend beroep op u. Kunt u uw contacten mobiliseren om dit lastige probleem op te 

lossen?  Graag.  

Voor meer informatie: Kees Plaisier, 0629011009 of brandweermuseum@wassenaar.nl  

 

ook dit jaar op weg naar 2500 bezoekers  

Het ziet er naar uit dat we dit jaar de grens van 2500 bezoekers gaan overschrijden. Op 30 

september was de stand 2259.  

 

tentoonstellingen en evenementen  

Soms zijn we te optimistisch en blijkt dat we niet alle plannen kunnen realiseren. Ofwel is er 

meer tijd nodig is voor onderzoek en voorbereiding, of we hebben gewoonweg niet genoeg 

menskracht in het museum ter beschikking. 

Maar al bij al lukt er ook veel. De tentoonstelling “Wallace the firedog” is onze eerste 

tweetalige tentoonstelling. Bovendien is het een tentoonstelling met internationale 

bruiklenen, namelijk uit het brandweermuseum in Greenock bij Glasgow.  

De presentatie van het boek over “Magirus brandweerwagens in de Benelux‟ was 

spectaculair. Tien Magirusbrandweervoertuigen voor de deur van de Paauw, dat was uniek. 

Ook Vlaanderen was van de partij. 

Vlaanderen was ook vertegenwoordigd  op de slotdag 

van de tentoonstelling “Suske en Wiske en de 

brandweer”. De commandant van de brandweer van 

Kalmthout  vertelde aanstekelijk over de grote brand 

op de Kalmthoutse heide van enkele jaren geleden. 

 

In de zomermaanden hadden we een tentoonstelling in 

de tuinzaal van De Paauw. Daar toonden we onze 

collectie historische prenten. Daarmee werd een mooi 

en interessant deel van de verzameling weer even voor 

het publiek toegankelijk. Het tentoonstellingsontwerp 

van Rob Schenk droeg zeker bij aan het resultaat. 

 

Een bijzonder evenement was de hondenparade ter 

gelegenheid van de opening van “Wallace the firedog”. 

Met hulp van de brandweer en onder aanvoering van 

fotograaf Anton Overklift werden de honden en hun begeleiders op de warmste zondag van 

het jaar over het gazon naar het beeld van buldog Winston geleid waar mooie groepsfoto‟s 

werden gemaakt. 

mailto:brandweermuseum@wassenaar.nl
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In de maand oktober zijn de woensdagen gewijd aan activiteiten voor kinderen. Drie 

voorleesmiddagen en een middag Brandweerman Sam. 

 

maatschappelijke stages 

De maatschappelijke stages uit het 

voorbije schooljaar zijn afgerond. De 

resultaten komen terug in evenementen 

of zullen op een andere manier in het 

museum te zien zijn. De middag over 

brandweermuziek was het eerste 

resultaat dat we konden laten zien. De 

middag werd opgevrolijkt door de 

jazzcombo van de Amerikaanse school.   

In voorbereiding zijn nu nog: een “rieten 

daken” evenement,  “brandweertaal” en 

“natuurkunde in het museum”. 

Het werken met de 15 jarige scholieren van het Adelbert college is wederzijds profijtelijk. 

En tot onze verrassing heeft het ons de MAS Award voor stagebieder van dit jaar opgeleverd. 

 

achter de schermen 

De verzameling wordt stap voor stap geregistreerd in de computer. Eerst met alleen 

basisgegevens en later aangevuld met achtergrondinformatie, verwijzingen naar 

documentatie en foto‟s. 

Ook in het archief van het museum zijn we begonnen met registreren in de computer. In 

eerste instantie betreft dat historische documenten, brochures en dergelijke. Later gaan we 

verder met documentatie en knipsels.   

Intussen wordt verder gewerkt aan de fotocollectie. 

De foto‟s worden gedigitaliseerd, op zuurvrij papier 

opgezet en de foto‟s worden via het systeem van het 

Gemeentearchief op het web gezet. 

De verzameling historische prenten is 

geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Binnenkort 

worden ook de prenten in de computer-registratie 

opgenomen. 

Er is nog veel werk achter de schermen te doen, aan 

alle onderdelen van de verzameling. 

 

jubileumjaar 

Op 1 december 2013 bestaat het museum 90 jaar. 

Met onze tentoonstelling van historische prenten 

hebben we dat al bescheiden gevierd. In het jaar na 

1 december 2013 zullen we af en toe aan het jubileum aandacht besteden. we zijn immers 

dat hele jaar 90. 
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website en onderwijs, twitter en Facebook, rubriek op Wassenaarders.nl 

Begin oktober zijn op de website vier knopjes toegevoegd waarop het aanbod van het 

museum te vinden is voor het Basisonderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor de BSO 

en voor individuele “kids”. 

Al enige tijd zijn we op Facebook en Twitter actief. Elke vrijdag is er een nieuw bericht van en 

over het museum op de website Wassenaarders.nl  

 

 

Op 1 september werd het boek “Magirus brandweerwagens in de Benelux” in het museum 

gepresenteerd. 

Buiten waren tien Magirussen te zien, uit Nederland en Vlaanderen. Links achter ziet u de 

Magirus autoladder uit 1931 die in Wassenaar dienst heeft gedaan. 

 

De vriendennieuwsbrief wordt per gewone post gestuurd aan de donateurs van de stichting vrienden. 

Ook schenkers, vrijwilligers en enkele andere relaties krijgen de nieuwsbrief. 

Bent u nog geen vriend?  

U kunt al vriend worden voor 10 Euro per jaar. Of „vriend voor het leven‟ vanaf 200 Euro. 

Meldt u aan via ons e-mail adres brandweermuseum@wassenaar.nl 

 

Het Brandweermuseum Wassenaar is geopend op zaterdag en zondag  

van 12 tot 16 uur en op afspraak, ook voor rondleidingen. 

www.brandweermuseumwassenaar.nl  

telefoon 0629011009 

mailto:brandweermuseum@wassenaar.nl
http://www.brandweermuseumwassenaar.nl/

