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1938

Omvang bescherming
De bescherming betreft het HERDENDINGSMONUMENT.
Inleiding
De aanvraag voor dit monument namens ‘het Comité’ werd ondertekend door A. Bontenbal,
gemeentearchitect van Wassenaar. Arie Bontenbal (geboren in 1896 te Bleiswijk) was aanvankelijk vanaf
1921 als tekenaar in tijdelijke dienst bij de afdeling gemeentewerken. Van 1926 tot 1945 had hij een
vaste aanstelling als gemeentearchitect. In 1947 ontwierp hij de boerderij Ruigekant aan Ruigelaan 1.
In 1952 verliet Bontenbal de gemeente Wassenaar en verhuisde hij naar Katwijk.
Het initiatief voor het monument lag bij het Comité “Blijvend aandenken Heuglijke Gebeurtenis in het
Prinselijk gezin”. In een gemetseld muurtje werd in het midden een ronde bronzen plaquette met het
dubbelportret van prinses Juliana en prins Bernhard geplaatst. Aan weerszijden werden de data: 7 jan.
1937 en 31 jan. 1938 aangebracht. De eerste datum betreft de datum van het huwelijk van Juliana en

Bernhard. De tweede datum verwijst naar de geboorte van koningin Beatrix. Op de plaquette staat: “een
nieuwe telg, een nieuwe band / verbindt Oranje en Nederland”.
Stedenbouwkundige aspecten
Het monument staat op de hoek Van Zuylen van Nijeveltstraat – Joh. de Witstraat. Het staat nabij het Lvormige gebouw van de voormalige Europaschool uit 1926, dat in 2009 tot appartementen verbouwd
is.
Architectonische beschrijving
Het monument bestaat uit een gemetseld, twee steens muurtje in Noords verband, afgesloten door een
rollaag en aan de linkerzijde uitgebouwd met een bakstenen bloembak. In het midden is het muurtje
hoger opgetrokken en daarin bevindt zich de bronzen plaquette met het dubbel portret en de tekst:
“een nieuwe telg, een nieuwe band / verbindt Oranje en Nederland”. Over het muurtje is een bronzen
strip aangebracht met eveneens in brons de data: “7 jan. 1937 / 31 jan. 1938”, aan weerszijden van
het hogere deel en op het hogere deel, exact in het midden, een bronzen kroon.
Waardestelling
Het herdenkingsmonument uit 1938 is vanwege de cultuurhistorische - , architectuurhistorische -en
ensemblewaarde van algemeen belang voor de gemeente Wassenaar



als onderdeel van, als uitdrukking van en als herinnering aan de ontwikkelingsgeschiedenis
van Wassenaar;



als herinnering aan een onderdeel van de nationale geschiedenis en als uitdrukking van de
relatie van Wassenaar met het koningshuis;




vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en materiaal- en kleurgebruik;
als onderdeel van en vanwege de betekenis voor het oeuvre van de gemeentearchitect A.
Bontenbal;



vanwege de markante ligging op de hoek Joh. de Witstraat-Van Zuylen van Nijeveltstraat.
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