
 
 

Vereniging van het geslacht Van Nispen 

opgericht 21 mei 1960 

Secretariaat Vereniging van het geslacht Van Nispen 
  Leidsetraatweg 25 3481 EV  Harmelen Telefoon 06-51912005 
 

 
Harmelen, 29 september 2019 

 
Beste familieleden, 

 
Met veel plezier nodigen wij u graag uit voor de 59e Van Nispen – familiedag op 
 

                                Zondag 3 november 2019 
 

Zoals in de vooraankondiging al is aangegeven gaan we dit jaar naar het Oranjehotel in 
Scheveningen, waar tijdens de tweede wereldoorlog Buurt van Nispen tot Pannerden 7 maanden en 
Christiaan Frans van Nispen tot Sevenaer 3 maanden gevangen zaten. Op 6 september j.l. heeft zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander het nationaal monument Oranjehotel met bijbehorende museum 
geopend. www.oranjehotel.org 

         
 
Maarten van Nispen tot Pannerden heeft het boek Adelijk Wild geschreven. Dit boek schetst een 
zoektocht van een zoon naar het leven van zijn vader waar hij zich als puber tegen afzette. Wat 
betekende het zijn van adel en hoe was dat met de oorlog. Maarten heeft zijn boek mede gebaseerd 
op de dagboeken van zijn vader, waaronder het oorlogsdagboek dat door de Duitsers in beslag 
genomen is. Maarten zal tijdens het bezoek aan het Oranjehotel een presentatie geven. 
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Het programma van de dag is als volgt: 
11.00  Inloop en ontvangst in het Oranjehotel, Alkemadelaan 1258, 2597 BP Scheveningen 
11.30-12.45 Presentatie Maia Bijl, conservator van het museum 
  Introductiefilm 
  Presentatie Maarten van Nispen tot Pannerden 
12.45-13.45 Bezoek museum en cellen met audio-tour, iedereen loopt zelfstandig een ronde, het 

museum is ook open voor andere bezoekers. 
13.45  Vertrek 
14.00  Lunch Tennisvereniging Lemonias, Klatteweg 103, 2597 KA Den Haag 
15.00  Korte vergadering 
16.00  Afsluitende borrel 
 
U kunt gratis parkeren bij het Oranjehotel, als u doorrijdt tot het Esso tankstation en daar vlak voor 
naar links gaat, Stevinstraat, hier is tevens het entree van het Oranjehotel 
Openbaar vervoer: bus 22 vanaf station Den Haag Centraal richting Duindorp of bus 23 vanaf station 
Den Haag van NOI stoppen op 3 minuten loopafstand, halte Duinkerksestraat 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze uitnodiging wilt doorsturen aan andere familieleden 
die wellicht niet in ons bestand staan, zodat ook zij op de hoogte zijn van datum en activiteit. Alle 
adellijke Van Nispens, alle Van Nispen-moeders kinderen en alle Van Nispen-moeders kleinkinderen 
tot 16 jaar zijn welkom. 
 
Daarnaast horen wij graag van u of er nog ontwikkelingen zijn in de familie, zoals overlijden, ziekte, 
huwelijken, geboortes, adreswijzigingen of andere bijzondere momenten die het waard zijn om met 
elkaar te delen. 
• Kosten: volwassenen: € 45,- kosten kinderen van 5 t/m 16 jaar en studenten € 10,- kinderen tot 5 

jaar zijn gratis 

• Vriendelijk verzoeken wij u de kosten van te voren onder  vermelding van “familiedag 2019” en 
uw naam over te maken op rekening van de  “Vereniging Van Nispen” te Amsterdam,  
IBAN: NL95ABNA0430708823  

 
De kosten van de contributie bedragen: 

• Echtpaar   € 25,- 
• Alleenstaande  € 17,50 
• Jongeren tot 16 jaar  € 10,00 
Contributie geldt voor alle familieleden, wij hanteren het standpunt dat een Van Nispen vaderskind 
gelijk is aan een Van Nispen moederskind. 
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Aanmeldingen voor 25 oktober, bij voorkeur via de mail onder vermelding van achternaam en 
voornamen en onder de 16 jaar de leeftijden van de kinderen. 
 
Wij kijken uit naar wederom een interessante en gezellige familiedag.  

 
Hartelijke en familiaire groet, 
 
Miele van Nispen tot Pannerden 
mlacwvannispen@gmail.com 


